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КОРИСТЕНИ ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ 

 
Елаборатот за акредитација на студиските програми за прв циклус на студии по одбранбено-
безбедносни ресурси е изработен во согласност со одредбите на: 

 Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ, бр. 35 од 14.03.2008 год.) и неговите 
измени и дополнувања (Сл. Весник на РМ, бр. 17 од 11.02.2011 год, Сл. Весник на РМ, бр. 
115 од 31.08.2010 год., Сл. Весник на РМ, бр. 99 од 5.08.2009 год., Сл. Весник на РМ, бр. 83 
од 3.07.2009 год., Сл. Весник на РМ, бр. 26 од 24.02.2009 год. и Сл. Весник на РМ, бр. 103 од 
19.08.2008 год) 

 Закон за Воена академија (Сл. Весник на РМ, бр. 83 од 03.07.2009 год.) 

 Статут на Воената Академија бр. 07-876/1 од 17.10.2011 година  

 Правилникот за организација, работата, начинот на одлучување, методологијата, постапката за 
акредитација, критериумите и стандардите за акредитација, како и други прашања во врска со 
работата на Одборот за акредитација на високото образование на Република Македонија  

 Статутот на УГД од 2009 година 

 Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од 
првот, вториот и третиот циклус на студии (Сл. Весник на РМ, бр. 25 од 28.02.2011 год.) и 
Правилникот за измени и дополнувања на истиот Правилник од 31.10.2011 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработил: м-р Митко Богдановски, виш предавач, мајор  

Проверил: д-р Драге Петрески, вонреден професор, полковник  

 д-р Елениор Николов, доцент, полковник     Одобрил: д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник  
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

Назив на високообразовна установа 

Универзитет „Гоце Делчев" во Штип  

Воена акедемија „Генерал Миахило Апостолски" - Скопје  

- придружна членка - 

Седиште  ул. Васко Каранѓелески, бб, 1000 Скопје  

Вид на високообразовната установа  Самостојна високообразовна институција  

Податоци за основачот  Собрание на Република Македонија  

Податоци за последната акредитација Јуни, 2009 година  

Студиски програми од прв циклус што 

се реализираат во единицата  

Академски студиски програми:  

- УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ  

- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО ОДБРАНБЕНО-ЗАШТИТНИ 

СИСТЕМИ 

- НУКЛЕАРНО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА  ЗАШТИТА 

- НИСКОГРАДБА  

- ПИЛОТ  

- КОНТРОЛА НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР 

- КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

Студиски и научноистражувачки 

подрачја за кои е добиена акредитација  
 

Единици во состав на високообразовната 

установа 
Придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејност 

1. Вкупна површина (бруто простор)  

   (простор за изведување настава и дворна површина)          

                                                                            ............... 28585 м
2 

2. Вкупна површина на просторот за 

    изведување на настава (нето простор)       ................ 8585 м
2 

3. Број на предавални и амфитеатри со вкупен број 

    на седишта .............. 13 со вкупен број на седишта 429 

4. Број на компјутерски училници со вкупен број 

    на седишта .............. 2 со вкупен број на седишта 47  

5. Спортски капацитети 6 ..................со вкупна површина  7241 
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Ред 
бр. 

Видови  
дидактички 

простор 
број на ознака 

Број на 
простории 

Површина 
во М2 

Вкупен 
капацитет на 

седишта 

1. 
Предавални и 
амфитеатри 

13 1215 429 

 54/Амфитеатар 1 94 70 

 
54/Мултимедијална 
сала 

1 12 / 

 5/1 1 38 23 

 55/2 1 30 9 

 55/3 1 87 47 

 55/ВНГ кабинет 1 120 35 

 55/Свечена сала 1 94 25 

 56/1 1 70 43 

 
56/Лабораторија 
Англиски 

1 70 18 

 56/КША 1 94 30 

 57/1 1 121 47 

 57/2 1 121 52 

 
Хемиска 
лабораторија 

1 150 30 

2 
Компјутерски 
училници 

 2  

 
57/Компјутерска 

училница 
1 79 20 

 
55/Компјутерска 
училница 

1 50 27 

3 
Спортски 
капацитети 

6 7241 / 

 Фитнес сала 1 121 / 

 
Игралиште за 
одбојка 

1 242 / 

 
Игрлиште за 

кошарка 
1 966 / 

 
Игралиште за 
тенис 

1 693 / 

 
Игралиште за 
фудбал 

1 4220 / 

 Игрлше за 
акомет 

1 990 / 
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Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 
1. Број на компјутерски училници со капацитет на  

    компјутерски работни места............  

                            2 (две) училници со вкупно раб. места 31 

 

2. Број на кабинети и лаборатории за изведување  

    практична настава            ................................................ 3  

3. Опрема за вршење на високообразовна дејност 

     Вредност на опремата ........................... ___________,00 ден.  

Број на студенти за кои е добиена 

акредитацијата  
Број на студенти ..................................4 години по 50 студенти  

Број на лица во наставно-научни, научни 

и наставни звања  

Структура на наставничкиот кадар по наставно научни, научни, 

наставни и соработнички звања  

Редовен професор – 1 

Вонреден професор – 3 

Доцент – 5 

Виш предавач – 2 

Предавач – 3 

Лектор - 2 

Број на лица во соработнички звања  
Структура на соработничкиот кадар по наставно научни, научни, 

наставни и соработнички звања  

 Соработници      10 

Внатрешни механизми за обезбедување 

и контрола на квалитетот на студиите  
 развојот на наставните содржини,  

 реализацијата на наставниот процес,  

 оценувањето на студентите,  

 Оценка на квалитетот на наставата од страна на 

студентите со анкети на крајот од секо ј семестер за секој 

предмет,  

 Оценка на квалитетот на студиската програма од страна 

на студентите при доделување на дипломата и  

 други процедури кои се однесуваат на ресурсите и 

логистиката на наставниот процес.  

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на установата   
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1а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на студии согласно со 

Уредбата за националната рамка на високо-образовните квалификации  

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња Машинство, 
Енергетика, Математика, Хемија, Животна средина, Информатика, 
Електротехника, Енергетика, Мотори со внатрешно согорување, 
Градежништво и водостопанство, Машинство, Аеротехника, 
ообраќај и транспорт, Телекомуникационо инжинерство, Воено 
технички науки, Менаџмент, Преавни науки, Одбрана кое се 
надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и 
познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 
компаративни и критички перспективи во научното поле според 
соодветна методологија.  
Разбирање на одредена област и познавање на 
тековните прашања во врска со научните истражувања и 
новите извори на знаење. 
Покажува знаење и разбирање за разни теории, методологии.  

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин  

што покажува професионален прис тап во работата или  

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни облас ти.  

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање.  

 

Способност за проценка  Способност за прибирање, анализирање, оценување и 
презентирање информации, идеи, концепти од  
релевантни податоци.  
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 
личните, општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични 
прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно 
решение.  

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 
и со нестручната јавност, за информации, идеи, 
проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 
и опсегот на задачата се јасно дефинирани.  
Презема поделена одговорност за колективни резултати. 
Способност за независно учество, со професионален 
пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.  

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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1б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од 

учењето за поединечна студиска програма согласно со Уредбата за националната рамка 

на високо-образовните квалификации 

1б-1. Студиска програма: УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ  

 

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња:  
Организациони науки и менаџмент, Правни науки, Воено технички 
науки, Математика, Управување и командување, Воени доктрини, 
Интегрална безбедност, Планирање на одбрана и заштита, 
Социологија, Светска историја, Методика на настава, Воена 
психологија, Моторни возила, Регионална географија, Топографија, 
Картографија, Применета геодезија, Теорија на информации и 
комуникации, Радари и радиолокација, Теорија на системи и 
контрола, Применета математика и математичко моделирање и 
симулации кое се надградува врз претходното образование и обука, 
вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, 
концептуални, компаративни и критички перспективи во научното 
поле според соодветна методологија. 
Разбирање на одредена област и познавање на 
тековните прашања во врска со научните истражувања и 
новите извори на знаење. 

Примена на знаењето и 
разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин  

што покажува професионален прис тап во работата или  

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни облас ти.  

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање.  

Способност за проценка  Способност за прибирање, анализирање, оценување и 
презентирање информации, идеи, концепти од  
релевантни податоци.  
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 
личните, општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични 
прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно 
решение.  

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 
и со нестручната јавност, за информации, идеи, 
проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 
и опсегот на задачата се јасно дефинирани.  
Презема поделена одговорност за колективни резултати. 
Способност за независно учество, со професионален 
пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.  

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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1б-2. Студиска програма: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО ОДБРАНБЕНО-ЗАШТИТНИ 
СИСТЕМИ 

 

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња:  Физика, 
Математика, Информатика, Електротехника, Електроника и 
автоматика, Компјутерска техника и информатика, 
Телекомуникационо инженерство, Воено технички науки, 
Организациони науки и менаџмент, Интегрална безбедност, 
Планирање на одбрана и заштита, кое се надградува врз 
претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во 
доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и 
критички перспективи во научното поле според соодветна 
методологија. 
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања 
во врска со научните истражувања и новите извори на знаење. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 

професионален прис тап во работата или професијата.  

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни облас ти.  

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање.  

Способност за проценка  Способност за прибирање, анализирање, оценување и 
презентирање информации, идеи, концепти од релевантни 
податоци. 
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 
општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 
објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 
и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и 
решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата 
се јасно дефинирани.  
Презема поделена одговорност за колективни резултати. 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во 
специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.  

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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1б-3. Студиска програма: НУКЛЕАРНО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА  ЗАШТИТА  

 

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња:  Физика, 
Хемија, Биологија, Фундаментални медицински науки,  Животна 
средина, Правни науки, Воено технички науки, Организациони 
науки и менаџмент, Интегрална безбедност, Планирање на одбрана 
и заштита кое се надградува врз претходното образование и обука, 
вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, 
концептуални, компаративни и критички перспективи во научното 
поле според соодветна методологија. 
Разбирање на одредена област и познавање на 
тековните прашања во врска со научните истражувања и 
новите извори на знаење. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин  

што покажува професионален прис тап во работата или  

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни облас ти.  

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање.  

Способност за проценка  Способност за прибирање, анализирање, оценување и 
презентирање информации, идеи, концепти од  
релевантни податоци.  
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 
личните, општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични 
прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно 
решение.  

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 
и со нестручната јавност, за информации, идеи, 
проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 
и опсегот на задачата се јасно дефинирани.  
Презема поделена одговорност за колективни резултати. 
Способност за независно учество, со професионален 
пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.  

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 



Страна  10 
 

1б-4. Студиска програма: НИСКОГРАДБА  

 

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња:  
Градежништвои водостопанство, Физика, Машинство, Енергетика, 
Сообраќај и транспорт, Воено технички науки, Организациони 
науки и менаџмент, Животна средина, Интегрална безбедност, 
Планирање на одбрана и заштита кое се надградува врз 
претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во 
доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и 
критички перспективи во научното поле според соодветна 
методологија. 
Разбирање на одредена област и познавање на 
тековните прашања во врска со научните истражувања и 
новите извори на знаење. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин  

што покажува професионален прис тап во работата или 

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни облас ти.  

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање.  
Способност за проценка  Способност за прибирање, анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи, концепти од  
релевантни податоци.  
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 
личните, општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични 
прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно 
решение.  

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 
и со нестручната јавност, за информации, идеи, 
проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 
и опсегот на задачата се јасно дефинирани.  
Презема поделена одговорност за колективни резултати. 
Способност за независно учество, со професионален 
пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.  

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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1б-5. Студиска програма: ПИЛОТ 

 

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња:  Физика, 
Машинство, Енергетика, Сообраќај и транспорт, 
Телекомуникационо инженерство, Правни науки, Воено технички 
науки, Организациони науки и менаџмент, Животна средина, 
Интегрална безбедност, Планирање на одбрана и заштита кое се 
надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и 
познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 
компаративни и критички перспективи во научното поле според 
соодветна методологија.  
Разбирање на одредена област и познавање на 
тековните прашања во врска со научните истражувања и 
новите извори на знаење. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин  

што покажува професионален прис тап во работата или  

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни облас ти.  

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање.  
Способност за проценка  Способност за прибирање, анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи, концепти од  
релевантни податоци.  
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 
личните, општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични 
прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно 
решение.  

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 
и со нестручната јавност, за информации, идеи, 
проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 
и опсегот на задачата се јасно дефинирани.  
Презема поделена одговорност за колективни резултати. 
Способност за независно учество, со професионален 
пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.  

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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1б-6. Студиска програма: КОНТРОЛА НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР 

 

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња:  Физика, 
Математика, Информатика, Електротехника, Компјутерска техника 
и информатика, Сообраќај и транспорт, Телекомуникационо 
инженерство, Воено технички науки, Правни науки, Организациони 
науки и менаџмент, Интегрална безбедност, Планирање на одбрана 
и заштита кое се надградува врз претходното образование и обука, 
вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, 
концептуални, компаративни и критички перспективи во научното 
поле според соодветна методологија. 
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања 
во врска со научните истражувања и новите извори на знаење. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 

професионален прис тап во работата или професијата.  

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни облас ти.  

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање.  
Способност за проценка  Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 

информации, идеи, концепти од релевантни податоци.  
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 
општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 
објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 
и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и 
решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се 
јасно дефинирани. 
Презема поделена одговорност за колективни резултати. 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во 
специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.  

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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1б-7. Студиска програма: КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња:  Физика, 
Хемија,Географија , Математика, Информатика,  Електротехника, 
Статистика, Одбрана, Безбедност, Животна средина, Правни науки, 
Воено технички науки, Организациони науки и менаџмент, кое се 
надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и 
познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 
компаративни и критички перспективи во научното поле според 
соодветна методологија.  
Разбирање на одредена област и познавање на 
тековните прашања во врска со научните истражувања и 
новите извори на знаење. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин 

што покажува професионален прис тап во работата или  

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни облас ти.  

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање.  

Способност за проценка  Способност за прибирање, анализирање, оценување и 
презентирање информации, идеи, концепти од  
релевантни податоци.  
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 
личните, општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични 
прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно 
решение.  

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 
и со нестручната јавност, за информации, идеи, 
проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 
и опсегот на задачата се јасно дефинирани.  
Презема поделена одговорност за колективни резултати. 
Способност за независно учество, со професионален 
пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.  

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
НАСТАВНО - НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА, ОДНОСНО 

НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА САМОСТОЈНАТА ВИСОКА СТРУЧНА 
ШКОЛА ИЛИ НАУЧНИОТ СОВЕТ НА НАУЧНАТА УСТАНОВА 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

ОДНОСНО  СОВЕТОТ НА НАУЧНАТА УСТАНОВА 
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4. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ, КАДЕ 
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студиска програма: УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ  

Организациони науки и менаџмент, Правни науки, Воено технички науки, Математика, Управување 
и командување, Воени доктрини, Интегрална безбедност, Планирање на одбрана и заштита, 
Социологија, Светска историја, Методика на настава, Воена психологија, Моторни возила, 
Регионална географија, Топографија, Картографија, Применета геодезија, Теорија на информации и 
комуникации, Радари и радиолокација, Теорија на системи и контрола, Применета математика и 
математичко моделирање и симулации. 

Студиска програма: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО ОДБРАНБЕНО-ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ 

Физика, Математика, Информатика, Електротехника, Електроника и автоматика, Компјутерска 
техника и информатика, Телекомуникационо инженерство, Воено технички науки, Организациони 
науки и менаџмент, Интегрална безбедност, Планирање на одбрана и заштита, 

Студиска програма: НУКЛЕАРНО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА  ЗАШТИТА  

Физика, Хемија, Биологија, Фундаментални медицински науки,  Животна средина, Правни науки, 
Воено технички науки, Организациони науки и менаџмент, Интегрална безбедност, Планирање на 
одбрана и заштита 

Студиска програма: НИСКОГРАДБА  

Градежништвои водостопанство, Физика, Машинство, Енергетика, Сообраќај и транспорт, Воено 
технички науки, Организациони науки и менаџмент, Животна средина, Интегрална безбедност, 
Планирање на одбрана и заштита 

Студиска програма: ПИЛОТ 

Физика, Машинство, Енергетика, Сообраќај и транспорт, Телекомуникационо инженерство, Правни 
науки, Воено технички науки, Организациони науки и менаџмент, Животна средина, Интегрална 
безбедност, Планирање на одбрана и заштита 

Студиска програма: КОНТРОЛА НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР 

Физика, Математика, Информатика, Електротехника, Компјутерска техника и информатика, 
Сообраќај и транспорт, Телекомуникационо инженерство, Воено технички науки, Правни науки, 
Организациони науки и менаџмент, Интегрална безбедност, Планирање на одбрана и заштита 

5. ВИД НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА (АКАДЕМСКИ ИЛИ СТРУЧНИ 
СТУДИИ) 

- ДОДИПЛОМСКИ АКАДЕМСКИ СТУДИИ  
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6. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ПРВ ОДНОСНО ВТОР ЦИКЛУС) 

Ниво во Националната 
рамка на 

високообразовните 
квалификации 

Високо образование 
Ниво во Европската рамка 

на високообразовни 
квалификации 

VI А 
Прв циклус на студии 

Додипломски академски студии 
6 

7. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 

- Студиските програми за школување на питомци и студенти во Воената академија е конципирана  со 
цел да обезбеди оспособување на кадри по повеќе насоки  за потребите на Министерството за 
одбрана и Армијата на Р. Македонија, Центарот за управување  со кризи, Дирекцијата за заштита и 
спасување и други институции.  

- Процесот на едукација на идните офицери и државни службеници, покрај тоа што ќе биде базиран 
на националните потреби, ќе биде базиран и на меѓународните потреби, со што се врши афирмација 
на Република Македонија на меѓународно ниво.  

8. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

- Студиските програми се со траење од 4 години (8 семестри) 

9. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

- Во студиските програми опфатени со овој елаборат студентот се стекнува со 240 кредити 

10. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ  

- Воената академија се финансира согласно Законот за Воена Академија.. 

11. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

- Согласно конкурсот за прием. 

12. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

- Студентот може да го продолжи образованието на втор циклус на студии. 
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13. УТВРДЕН СООДНОС ПОМЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И 
ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ, СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН 
НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ 

Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети 

Семестар 
Задолжителни 

предмети 

Изборни 

предмети 

10% слободен 

избор 
Вкупно 

ВКУПНО 34 60,71 17 30,36 5 8,93 56 

 

Табела 2. Листа на задолжителни предмети 

Реден 

Број 
Назив на предметите Семестар 

Дефиниран начин 

на избор 

1.  Математика 1 1  

2.  Физика 1 1  

3.  Англиски јазик 1 1  

4.  Специјално физичко вежбање и спорт 1 1  

5.  Вооружување со теорија и практика на гаѓање 1  

6.  Ракување со материјално технички средства 1 
За насока кризен 

менаџмент и ЗС 

7.  Математика 2 2  

8.  Физика 2 2  

9.  Применета географија со топографија 2  

10.  Англиски јазик 2 2  

11.  Специјално физичко вежбање и спорт 2 2  

12.  Основи на електротехника 3  

13.  Хемија на животната средина 3  

14.  Специјално физичко вежбање и спорт 3 3  

15.  Општа тактика 1 3  

16.  
Систем за управување со кризи и заштита и 
спасување 

3 
За насока кризен 

менаџмент и ЗС 

17.  Мотори и моторни возила 4  

18.  Специјално физичко вежбање и спорт 4 4  

19.  Општа тактика 2 4  

20.  
Типологија на цивилни несреќи и катастрофи, 
методологии за процена и мапирање 

4 
За насока кризен 

менаџмент и ЗС 

21.  Моделирање и симулации 5  

22.  Специјално физичко вежбање и спорт 5 5  

23.  Балистика 5  

24.  Пешадиско вооружување со настава по гаѓање 1 5 За насока пешадија  

25.  Теорија на гаѓање 5 За насока артилерија  

26.  Основи на електроника  5 За насока 

Телекомуникации  27.  Телекомуникации 5 

28.  Механика 5 
За насока Нискоградба  

29.  Нацртна геометрија со компјутерско дизајнирање 5 

30.  Одбрани поглавја од органската хемија  5 За насока АБХО 

31.  Тактика на воздухопловство со теорија на ГРБ 5 За насока Пилот 
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32.  Воздухопловна медицина со психологија 5 

33.  Компјутерски системи  5 За насока Контрола на 

воздушен простор 34.  Воздухопловна метеорологија  5 

35.  
Стандардни оперативни процедури во кризниот 
менаџмент 

5 За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 
36.  Епидемиологија  5 

37.  
Информациско-комуникациски системи во 
одбранбениот, безбедносниот и заштитниот 
систем 

6  

38.  Специјално физичко вежбање и спорт 6 6  

39.  Пешадиско вооружување со настава по гаѓање 2 6 За насока пешадија  

40.  Артилериско вооружување, опрема и инструменти 6 За насока артилерија  

41.  Телекомуникациски мрежи 6 
За насока 

Телекомуникации  

42.  
Основи на градежни и на инженериски 
конструкции 

6 За насока Нискоградба  

43.  Хемија на бојни отрови 6 
За насока АБХО 

44.  Нуклеарно оружје  6 

45.  Аеродинамика- теорија на летање 6 За насока Пилот 

46.  Телекомуникациски мрежи 6 
За насока Контрола на 

воздушен простор 
47.  Радиолокација  6 

48.  Воздухопловна терминологија и фразеологија  6 

49.  
Спасување, евакуација и  засолнување на 
настрадано и загрозено население 

6 
За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 
50.  

Сигурност на компјутерски системи,  
компјутерски криминал и компјутерски тероризам 

6 

51.  Меѓународно воено и хуманитарно право 7  

52.  Специјално физичко вежбање и спорт 7 7  

53.  Тактика на родот пешадија  7 
За насока пешадија  

54.  
Методика на пешадиско вооружување со настава 
по гаѓање 

7 

55.  Тактика на артилерија 1 7 
За насока артилерија  

56.  
Управување и ракување со оган на артилериските 
единици 1 

7 

57.  Тактика на АРЕ за ПВО 1 7 

За насока АРЕиПВО 
58.  Артилериско ракетно вооружување за ПВО 1 7 

59.  
Теорија и правила за гаѓање со артилериски 
системи за ПВО 

7 

60.  Оклопни борбени возила 1 7 

За насока ОМЕ 
61.  Тактика на ОМЕ 1 7 

62.  
Вооружување на оклопни борбени возила со 
правила на гаѓање 

7 

63.  Оптички Мрежи 7 
За насока 

Телекомуникации  64.  
Безбедност на комуникациско-информатички 
системи 

7 

65.  Патишта и мостови 7 

За насока Нискоградба  66.  Запречување и совладување на пречки 7 

67.  Утврдување 7 

68.  Хемиско и биолошко оружје 7 
За насока АБХО 

69.  Детекција и идентификација на бојните отрови 7 

70.  Воздухопловна навигација 1 7 
За насока Пилот 

71.  Механика на летање 1 7 
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72.  
Планирање на лет, перформанси и оперативни 
постапки во летањето 1 

7 

73.  Радарски средства и системи 1 7 
За насока Контрола на 

воздушен простор 

74.  Заштита од пожари, експлозии и опасни материи 7 

За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 

75.  
Заштита и спасување на животни, растенија и 
матријални добра и асанација на терен 

7 

76.  
Радиолошка, хемиска и биолошка сигурност и 
заштита 

7 

77.  Специјално физичко вежбање и спорт 8 8  

78.  Тактика на родот пешадија  8 

За насока пешадија  
79.  Оклопни борбени возила 1 8 

80.  
Вооружување на оклопни возила на пешадијата со 
правила на гаѓање 

8 

81.  Тактика на артилерија 2 8 

За насока артилерија  
82.  

Артилериско вооружување со подготовка на 
артилериските дејства 2 

8 

83.  
Управување и ракување со оган на артилериските 
единици 2 

8 

84.  Тактика на АРЕ за ПВО 2 8 
За насока АРЕиПВО 85.  Артилериско ракетно вооружување за ПВО 2 8 

86.  Теорија и правила за гаѓање со РС за ПВО 8 

87.  Тактика на родот ОМЕ 2 8 
За насока ОМЕ 88.  Оклопни борбени возила 2 8 

89.  Врски и електронско војување 8 

90.  Тактика по врски 8 
За насока 

Телекомуникации  
91.  Комуникациско-информатички системи 8 

92.  Електронско и сајбер војување 8 

93.  Тактика на инженерија  8 
За насока Нискоградба  

94.  Градежна механизација 8 

95.  Тактика на АБХО 8 

За насока АБХО 
96.  Противнуклеарна, хемиска и биолошка поддршка 8 

97.  
Радиолошка,  хемиска и биолошка 
деконтаминација  

8 

98.  Механика на летање 2 8 

За насока Пилот 
99.  Воздухопловна навигација 2 8 

100.  
Планирање на лет, перформанси и оперативни 
постапки во летањето 2 

8 

101.  Радарски средства и системи 2 8 
За насока Контрола на 

воздушен простор 

102.  
Заштита и спасување во сообраќајна 
инфраструктура 

8 
За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 
103.  

Информациони системи и софтверски алатки во 
системот за кризен менаџмент, заштита и 
спасување 

8 

104.  Курс за командири на водови 8  

105.  Дипломска работа 8  
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Табела 3. Листа на изборни предмети 

Реден 

Број 
Назив на предметите Семестар 

Дефиниран начин 

на избор 

1.  Уставно право со политички систем 1  

2.  Управно право 1  

3.  Информатика и дигитални комуникации 1  

4.  
Управување со информации и информациони 
технологии 

1  

5.  Организација и менаџмент 2  

6.  Раководење и лидерство  2  

7.  Англиски јазик 3 3  

8.  Англиски јазик со воена терминологија 1 3  

9.  Социологиja 3  

10.  Комуникација и комуникациски вештини 3  

11.  Француски јазик 1 3  

12.  Германски јазик 1 3  

13.  Албански јазик 1 3  

14.  Воена историја 4  

15.  Еволуција на борбени постапки 4  

16.  Воена андрагогија 4  

17.  Воена психологија  4  

18.  Mатематички методи во теоријата на ризици 4 За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 19.  
Основи на обработка и моделирање на податоци 
во актуарство 

4 

20.  Теорија на системи 4  

21.  Методи на операциони истражувања 4  

22.  Англиски јазик 4 4  

23.  Англиски јазик со воена терминологија 4  

24.  Француски јазик 2 4  

25.  Германски јазик 2 4  

26.  Албански јазик 2 4  

27.  Конструкција на вооружувањето 5 За насока управување 

со ресурси 28.  Теоретски основи на класичното вооружување 5 

29.  Мрежна архитектура и протоколи 5 За насока 

Телекомуникации  30.  Мрежни уреди и администрација  5 

31.  
Основи на инженериска геологија со фундирање и 
применета геодезија 

5 
За насока Нискоградба  

32.  
Инженериска геологија со механика на 

почвата и геолошко картирање 
5 

33.  Токсикологија на бојни отрови 5 

За насока АБХО 34.  Инструментални методи 5 

35.  Општа биологија со токсикологија  5 

36.  Основи на воздухопловна техника 5 
За насока Пилот 

37.  Конструкција на авиони и хеликоптери 5 

38.  
Оперативно планирање во системот за 
управување со кризи, заштита и спасување 

5 За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 
39.  Метеорологија 5 

40.  Англиски јазик 5 5  

41.  Англиски јазик со воена терминологија 3 5  

42.  Француски јазик 3 5  
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43.  Германски јазик 3 5  

44.  Албански јазик 3 5  

45.  Муниција и експлозивни материи 6 
За насоки управување 

со ресурси, 

нискоградба, АБХО и 

кризен менаџмент 46.  Експлозивни ефекти и апликации 6 

47.  Системи на управување со оган 6 
За насока управување 

со ресурси 48.  
Системи за управување и водење во ракетното 
вооружавање 

6 

49.  Радио, видео и ласерска техника  6 

За насока АРЕиПВО 
50.  Радио, видео и ласерско водење на проектили 6 

51.  Основи на дигитална техника  6 

52.  Основи на импулсна техника  6 

53.  
Системи на автоматско управување со воена 
примена 

6 
За насока ОМЕ 

54.  Ракетни системи 6 

55.  Безжични комуникациии 6 

За насока 

Телекомуникации  

56.  Радио-телекомуникациски системи 6 

57.  Телекомуникациски системи 6 

58.  Оптички комуникации 6 

59.  Карактеристики на градежните материјали 6 
За насока Нискоградба  

60.  Јакост на материјали 6 

61.  
Воздухопловно право со менаџмент на воздушен 
простор 

6 

За насока Пилот 62.  Воздухопловна терминологија и фразеологија  6 

63.  Воздухопловни мотори 6 

64.  Воздухопловна опрема и уреди 6 

65.  
Ресурси и мерки за снабдување во кризни услови 
и заштита и спасување  

6 За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 
66.  Закани од космички влијанија 6 

67.  Англиски јазик 6 6  

68.  Англиски јазик со воена терминологија 4 6  

69.  Француски јазик 4 6  

70.  Германски јазик 4 6  

71.  Албански јазик 4 6  

72.  Методика на тактичка обука на пешадијата 7 
За насока пешадија  

73.  Методика на стручна обука на пешадијата 7 

74.  
Артилериско вооружување со подготовка на 
артилериските дејства 1 

7 
За насока артилерија  

75.  
Топографско-геодетскa подготовка на 
артилериски дејства 

7 

76.  Компјутерски системи 7 За насока 

Телекомуникации  77.  Компјутерска архитектура и мрежи 7 

78.  Детекција и дозиметрија на радиоактивно зрачење 7 
За насока АБХО 

79.  Нуклеарна, хемиска и биолошка заштита 7 

80.  Организација на метеоролошката служба во РМ 7 
За насока Пилот 

81.  
Користење на метео известување и читање на 
метеоролошки карти  

7 

82.  Тактика на родот ВНЈ 1 7 За насока Контрола 
на воздушен простор 83.  Воздухопловна тактика 7 
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84.  
Воздухопловна навигација и воздухопловни уреди 
и системи 

7 

85.  Наведување на воздухоплови 7 

86.  Хидрологија со феноменологија на поплави 7 За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 87.  Сигурност на комунална инфраструктура 7 

88.  Англиски јазик 7 7  

89.  Англиски јазик со воена терминологија 5 7  

90.  Организација на инженериските работи 8 
За насока Нискоградба  

91.  Организација на работење во нискоградбата 8 

92.  Тактика на родот ВНЈ 2 8 

За насока Контрола 
на воздушен простор 

93.  Борбени можности на воздухопловите 8 

94.  Борбена обука при наведување на ваздухоплови 8 

95.  
Контрола на летање и воздухопловни правила и 
прописи 

8 

96.  
Индустриски хазард, техничко-технолошки 
несреќи и катастрофи 

8 За насока Кризен 

менаџмент и ЗС 
97.  Основи на сеизмологија со гео-хазард 8 

98.  Основи на национална безбедност 8  

99.  Национална безбедност, концепција и стратегија  8  

100.  Англиски јазик 8 8  

101.  Англиски јазик со воена терминологија 6 8  

102.     
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14. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

- Според картата на високообразонтата програма дадено во точка 1 од овој елаборат. 

15. ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

- Според картата на високообразонтата програма дадено во точка 1 од овој елаборат. 
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16. ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ СО ИНФОРМАЦИИ 

16.1. Вовед во предметната програма  

Образованието и обуката се интегрирани во единствена студиска програма прилагодена за  
постигнување на посакуваните цели и потреби на Министерството за одбрана (МО) и Армијата на 
Република Македонија (АРМ), Системот за управување со кризи и заштита и спасување и други 
институции. 

Избраните области вклучуваат знаења, вештини и однесувања соодветни за статусот на 
дипломираниот кадар во горенаведените институции. Во основа, оваа студиска програма се состои од 
академска настава, воена обука и стручно-специјалистички дел, кои би се реализирале во 
времетраење од четири години, односно осум семестри.  

Воената обука му овозможува на кандидатот за офицер да се интегрира во воената 
институција, како и да се оспособи за водење на основна тактичка единица (вод) во услови на висок 
интензитет на водење конвенционална војна до мировни и постконфликтни реконструкции. Ова бара 
од идниот офицер  да поседува висок степен на знаења и тактичко-технички вештини. Исто така, 
идниот офицер треба да знае како да командува со неговите потчинети, да ги мотивира, да ги води 
напред и да ја подржува нивната образовна надоградба.   

Во контекст на разбирање на сложеноста на состојбите во светот како и задачите што го 
очекуваат идниот дипломиран кадар на Воената академија, академскиот дел од студиската програма е 
интердисциплинарен. Исто така му овозможува солидна основа, капацитет за дебата и корисни 
методи за работа.   Тоа се спроведува со душевно здрав и отворен пристап за интелектуална работа 
којашто е основна за активноста на диплломираниот кадар. Постепено значењето на академското 
образование е се поголемо и поспецијализирано што е многу значајно за градење на патот на 
индивидуална кариера. 



НАСОКА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ – РОД ПЕШАДИЈА 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-1 
СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање 

ВТПГ 2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет* ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/351 30 

* - се избира еден предмет од понудените изборни предмети во ИЗ-1 

 Изборни предмети во 1. семестар 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 

терминологија, Француски јазик, Германски јазик и Албански јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт, оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар. 

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 
политички систем 

УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 
комуникации 

ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 

технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/90 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 2 

СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 11+13/360 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 



 
 

НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ – РПД ПЕШАДИЈА 

Страна  29 
 

 

2. ГОДИНА, 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 1 2+2/60 5 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 4 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 4 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 

комуникациски вештини 
ККMВ 2+1/45 4 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 
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4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 4 
СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2 ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 4 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 

постапки 
ЕБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 4 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 4 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 
истражувања 

МОИ 2+2/60 4 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 2 

АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 1 2+2/60 3 
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3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 5 

СФВС5 0+2/30 2 

3.  UZ501 Балистика БАЛ 2+2/60 6 

4.  PZ501 
Пешадиско вооружување со 

настава по гаѓање 1 
ПВНГ1 1+4/75 6 

5.  UZ502 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

6.  ZZ503 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 11+15/390 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  UZ5021 
ИЗ-1: Конструкција на 

вооружувањето 
КВ 2+1/45 5 

2.  UZ5022 
ИЗ-1: Теоретски основи на 
класичното вооружување 

ТОКВ 1+2/45 5 

1.  ZZ5031 ИЗ-2: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 3 

АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-3: Француски јазик 3 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-3: Германски јазик 3 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-3: Албански јазик 3 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 

системи во одбранбениот, 
безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 6 
СФВС6 0+2/30 3 

3.  PL601 
Пешадиско вооружување со 
настава по гаѓање 2 

ПВНГ2 1+4/75 6 

4.  UL601 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

5.  UL602 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 5 

6.  ZL603 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-4: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 11+16/405 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  UL6011 
ИЗ-1: Муниција и експлозивни 
материи 

МЕМ 2+2/60 5 

2.  UL6012 
ИЗ-1: Експлозивни ефекти и 

апликации 
ЕЕА 2+2/60 5 

1.  UL6021 
ИЗ-2: Системи на управување со 
оган 

СУО 2+2/60 5 

2.  UL6022 
ИЗ-2: Системи за управување и 
водење во ракетното 
вооружавање 

СУВРВ 2+2/60 5 

1.  ZL6031 ИЗ-3: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 
терминологија 4 

АЈВТ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-4: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-4: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-4: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 

хуманитарно право 
МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 7 

СФВС7 0+2/30 3 

3.  PZ701 Тактика на родот пешадија 1 ТРП 3+1/60 5 

4.  PZ702 

Методика на пешадиско 

вооружување со настава по 
гаѓање 

МПВНГ 1+3/60 5 

5.  PZ703 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

6.  ZZ703 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 10+12/330 26 

Изборни предмети во 7. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  PZ7031 
ИЗ-1: Методика на тактичка 
обука на пешадијата 

МТО  2+2/60 5 

2.  PZ7032 
ИЗ-1: Методика на стручна 

обука на пешадијата 
МСОП 2+2/60 5 

1.  ZZ7031 ИЗ-2:Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7032 
ИЗ-2:Англиски јазик со воена 

терминологија 5 
АЈВТ 5 2+2/60 3 
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8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 8 
СФВС8 0+2/30 2 

2.  PL801 Тактика на родот пешадија 2 ТРП 2 3+1/60 4 

3.  PL802 Оклопни борбени возила 1  ОБВ1 2+2/60 4 

4.  PL803 
Вооружување на оклопни возила 
на пешадијата со правила на 

гаѓање 

ВОВППГ 1+2/45 4 

5.  ZL802 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.   
Курс за командири на водови – 
пешадија 

  8 

8.   Дипломска работа   5 

ВКУПНО: 10+10/300 34 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL8021 
ИЗ-1: Основи на национална 
безбедност 

ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-1: Национална безбедност, 
концепција и стратегија 

НБКС 2+1/45 4 

1.  ZL8031 ИЗ-2: Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

2.  ZL8032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 6 
АЈВТ 6 2+2/60 3 
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НАСОКА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ – РОД АРТИЛЕРИЈА 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-1 
СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање 

ВТПГ 2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет* ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/351 30 

* - се избира еден предмет од понудените изборни предмети во ИЗ-1 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 
терминологија, Француски јазик, Германски јазик и Албански јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт, оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар. 

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 
политички систем 

УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право  УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 
комуникации 

ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 

технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/90 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 11+13/360 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 
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2. ГОДИНА, 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 1 2+2/60 5 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 4 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 4 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 4 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 
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4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2 ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 4 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 
постапки 

ЕБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 4 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 4 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 4 

3.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

4.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 

терминологија 2 
АЈВТ 2 2+2/60 3 

4.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 1 2+2/60 3 

6.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 1 2+2/60 3 
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3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 5 
СФВС5 0+2/30 2 

3.  UZ501 Балистика БАЛ 2+2/60 6 

4.  AZ501 Теорија на гаѓање ТГ 2+2/60 6 

5.  UZ502 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

6.  ZZ503 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  UZ5021 
ИЗ-1: Конструкција на 

вооружувањето 
КВ 2+1/45 5 

3.  UZ5022 
ИЗ-1: Теоретски основи на 
класичното вооружување 

ТОКВ 1+2/45 5 

1.  ZZ5031 ИЗ-2: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 3 

АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-3: Француски јазик 3 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-3: Германски јазик 3 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-3: Албански јазик 3 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  AL601 
Артилериско вооружување, 
опрема и инструменти 

АВОИ 2+4/90 6 

4.  UL601 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

5.  UL602 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 5 

6.  ZL603 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-4: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+16/420 32 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  UL6011 
ИЗ-1: Муниција и експлозивни 

материи 
МЕМ 2+2/60 5 

2.  UL6012 
ИЗ-1: Експлозивни ефекти и 
апликации 

ЕЕА 2+2/60 5 

1.  UL6021 
ИЗ-2: Системи на управување со 
оган 

СУО 2+2/60 5 

2.  UL6022 

ИЗ-2: Системи за управување и 

водење во ракетното 
вооружавање 

СУВРВ 2+2/60 5 

1.  ZL6031 ИЗ-2: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 4 
АЈВТ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-3: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-3: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-3: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 
хуманитарно право 

МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 3 

3.  AZ701 Тактика на артилерија 1 ТА 1 2+3/75 5 

4.  AZ702 
Управување и ракување со оган 
на артилериските единици 1 

УРОАРЕ 1 2+2/60 5 

5.  AZ703 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+3/75 5 

6.  ZZ703 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 10+14/360 26 

Изборни предмети во 7. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  AZ7031 

ИЗ-1: Артилериско 

вооружување со подготовка на 
артилериските дејства 1 

АВПАД 1 2+3/75 5 

2.  AZ7032 

ИЗ-1: Топографско-геодетскa 

подготовка на артилериски 
дејства 

ТГПАД 2+3/75 5 

1.  ZZ7031 ИЗ-2: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 5 
АЈВТ 5 2+2/60 3 



НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ – РПД АРТИЛЕРИЈА 

Страна  42 
 

8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 2 

2.  AL801 Тактика на артилерија 2 ТА 2 2+3/75 4 

3.  AL802 

Артилериско вооружување со 

подготовка на артилериските 
дејства 2 

АВПАД 2 2+3/75 4 

4.  AL803 
Управување и ракување со оган 

на артилериските единици 2 
УРОАРЕ 2 2+3/75 4 

5.  ZL802 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.   
Курс за командири на водови - 
артилерија 

  8 

8.   Дипломска работа   5 

ВКУПНО: 10+10/255 34 

 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL8021 
ИЗ-1: Основи на национална 
безбедност 

ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-1: Национална безбедност, 

концепција и стратегија 
НБКС 2+1/45 4 

1.  ZL8031 ИЗ-2: Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

2.  ZL8032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 6 
АЈВТ 6 2+2/60 3 
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НАСОКА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ – РОД АРТИЛЕРИСКО РАКЕТНИ 

ЕДИНИЦИ ЗА ПРОТИВВОЗДУШНА ОДБРАНА (АРЕ ЗА ПВО)  

1. ГОДИНА, 1. семестар 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 1 

СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање 

ВТПГ 2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/351 30 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 
терминологија, Француски јазик, Германски јазик и  Албански јазик) и Специјално физичко 

вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар.  

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 
политички систем 

УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право  УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 

комуникации 
ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 

технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/90 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 11+13/360 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 
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2. ГОДИНА, 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 1 2+2/60 5 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 4 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО:  12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 4 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 4 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 

 



НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ – РПД АРТИЛЕРИСКП РАКЕТНИ ЕДИНИЦИ ЗА ПРПТИВВПЗДУШНА 

ПДБРАНА (АРЕ ЗА ПВП)  

Страна  46 
 

4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2 ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 4 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 
постапки 

ЕБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 4 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 4 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 4 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 2 

АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 1 2+2/60 3 
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3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 5 
СФВС5 0+2/30 2 

3.  UZ501 Балистика БАЛ 2+2/60 6 

4.  AZ501 Теорија на гаѓање ТГ 2+2/60 6 

5.  UZ502 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

6.  ZZ503 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  UZ5021 
ИЗ-1: Конструкција на 

вооружувањето 
КВ 2+1/45 5 

2.  UZ5022 
ИЗ-1: Теоретски основи на 
класичното вооружување 

ТОКВ 1+2/45 5 

1.  ZZ5031 ИЗ-2: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 3 

АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-3: Француски јазик 3 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-3: Германски јазик 3 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-3: Албански јазик 3 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  PVL601 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

4.  PVL602 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 6 

5.  UL602 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 5 

6.  ZL603 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+14/390 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  PVL6011 
ИЗ-1: Радио, видео и ласерска 
техника 

РВЛТ 2+2/60 5 

2.  PVL6012 
ИЗ-1: Радио, видео и ласерско 
водење на проектили 

РВЛВП 2+2/60 5 

1.  PVL6021 
ИЗ-2: Основи на дигитална 

техника 
OДТ 2+2/60 6 

2.  PVL6022 
ИЗ-2: Основи на импулсна 
техника 

OИТ 2+2/60 6 

1.  UL6021 
ИЗ-3:Системи на управување со 
оган 

СУО 2+2/60 5 

2.  UL6022 
ИЗ-3: Системи за управување и 
водење во ракетното 

вооружавање 

СУВРВ 2+2/60 5 

1.  ZL603 ИЗ-4:Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL603 
ИЗ-4:Англиски јазик со воена 

терминологија 4 
АЈ 4 2+2/60 3 

1.  ZL604 ИЗ-5: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL604 ИЗ-5: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL604 ИЗ-5: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 
хуманитарно право 

МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 3 

3.  PVZ701 Тактика на АРЕ за ПВО 1 ТАРЕПВО 1 3+1/60 5 

4.  PVZ702 
Артилериско ракетно 
вооружување за ПВО 1 

АРВПВО 1 4+2/90 5 

5.  PVZ703 
Теорија и правила за гаѓање со 

артилериски системи за ПВО  
ТПГАСПВО 2+2/75 5 

6.  ZZ703 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 3 

ВКУПНО: 10+12/330 26 

Изборни предмети во 7. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ7031 ИЗ-1: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7032 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 5 

АЈВТ 5 2+2/60 3 
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8. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 3 

2.  PVL801 Тактика на АРЕ за ПВО 2 ТАРЕПВО 2 3+1/60 4 

3.  PVL802 
Артилериско ракетно 

вооружување за ПВО 2 
АРВПВО 2 3+2/75 5 

4.  PVL803 
Теорија и правила за гаѓање со РС 
за ПВО  

ТПГРСПВО 2+2/60 4 

5.  ZL802 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.   Курс за командири на водови   9 

8.   Дипломска работа   6 

ВКУПНО: 8+9/255 34 

 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL8021 
ИЗ-1: Основи на национална 

безбедност 
ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-1: Национална безбедност, 
концепција и стратегија 

НБКС 2+1/45 4 

3.  ZL8031 ИЗ-2:Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

4.  ZL8032 
ИЗ-2:Англиски јазик со воена 

терминологија 6 
АЈВТ 6 2+2/60 3 
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НАСОКА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ – РОД ОКЛОПНО МЕХАНИЗИРАНИ 

ЕДИНИЦИ (ОМЕ) 

 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-1 
СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање 

ВТПГ 2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/351 30 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 
терминологија, Француски јазик, Германски јазик и  Албански јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар.  

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 
број 

Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 
Број на 
кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 

политички систем  
УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право  УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 

комуникации 
ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 
технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/90 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 11+13/360 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 
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2. ГОДИНА, 3. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 1 2+2/60 5 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 4 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 4 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 4 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 
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4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2 ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 4 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 
постапки 

ЕБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 4 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 4 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 4 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 2 

АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 1 2+2/60 3 

 



НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ – РПД ПКЛППНП МЕХАНИЗИРАНИ ЕДИНИЦИ (ПМЕ) 

Страна  55 
 

3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 5 
СФВС5 0+2/30 2 

3.  UZ501 Балистика БАЛ 2+2/60 6 

4.  AZ501 Теорија на гаѓање ТГ 2+2/60 6 

5.  UZ502 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

6.  ZZ503 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 11+15/390 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  UZ5021 
ИЗ-1: Конструкција на 

вооружувањето 
КВ 2+1/45 5 

2.  UZ5022 
ИЗ-1: Теоретски основи на 
класичното вооружување 

ТОКВ 1+2/45 5 

1.  ZZ5031 ИЗ-2: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 3 

АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-3: Француски јазик 3 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-3: Германски јазик 3 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-3: Албански јазик 3 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  OL601 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 6 

4.  UL601 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 5 

5.  UL602 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 5 

6.  ZL603 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+14/420 32 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  OL6011 
ИЗ-1: Системи на автоматско 
управување со воена примена 

САУВП 2+2/60 6 

2.  OL6011 ИЗ-1: Ракетни системи РС 2+2/60 6 

1.  UL6011 
ИЗ-2: Муниција и експлозивни 
материи 

МЕМ 2+2/60 5 

3.  UL6012 
ИЗ-2: Експлозивни ефекти и 

апликации 
ЕЕА 2+2/60 5 

1.  UL6021 
ИЗ-3: Системи на управување со 

оган 
СУО 2+2/60 5 

2.  UL6022 
ИЗ-3: Системи за управување и 
водење во ракетното 
вооружавање 

СУВРВ 2+2/60 5 

1.  ZL6031 ИЗ-4: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 4 

АЈВТ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-5: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-5: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-5: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 
хуманитарно право 

МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 3 

3.  OZ701 Оклопни борбени возила 1 ОБВ1 2+2/60 5 

4.  OZ702 Тактика на ОМЕ 1 ТОМЕ1 2+2/60 5 

5.  OZ703 
Вооружување на оклопни борбени 
возила со правила на гаѓање 

ВОБВПГ 1 2+2/60 5 

6.  ZZ703 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 10+12/330 26 

Изборни предмети во 7. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ7031 ИЗ-1: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7032 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 

терминологија 5 
АЈВТ 5 2+2/60 3 
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8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 2 

2.  OL801 Тактика на родот ОМЕ 2 ТОМЕ 2 2+2/60 4 

3.  OL802 Оклопни борбени возила 2 ОБВ2 2+2/60 4 

4.  OL803 Врски и електронско војување ВЕВ 2+1/45 4 

5.  ZL802 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 4 

6.  ZL803 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.   Курс за командири на водови   8 

8.   Дипломска работа   5 

ВКУПНО: 10+11/315 34 

 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL8021 
ИЗ-1: Основи на национална 

безбедност 
ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-1: Национална безбедност, 
концепција и стратегија 

НБКС 2+1/45 4 

3.  ZL8031 ИЗ-2:Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

4.  ZL8032 
ИЗ-2:Англиски јазик со воена 
терминологија 6 

АЈВТ 6 2+2/60 3 
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НАСОКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО ОДБРАНБЕНО-ЗАШТИТНИТЕ СИСТЕМИ – 

РОД ВРСКИ 

 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 1 
СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање 

ВТПГ 2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/351 30 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 
терминологија, Француски јазик, Германски јазик и  Албански јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар.  

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 
број 

Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 
Број на 
кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 

политички систем 
УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право  УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 

комуникации 
ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 
технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/90 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 11+13/360 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 
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2. ГОДИНА, 3. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 1 2+2/60 5 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 4 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 4 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 4 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 
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4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2 ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 4 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 
постапки 

ЕБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 4 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 4 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 4 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 2 

АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 1 2+2/60 3 
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3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 5 
СФВС5 0+2/30 2 

3.  TZ501 Основи на електроника ОЕЛН 2+3/75 6 

4.  TZ502 Телекомуникации ТЛК 3+2/75 6 

5.  TZ503 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

6.  ZZ503 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 13+15/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  TZ5031 
ИЗ-1: Мрежна архитектура и 

протоколи 
МАП 2+2/60 5 

2.  TZ5032 
ИЗ-1: Мрежни уреди и 
администрација 

МУА 2+2/60 5 

1.  ZZ5031 ИЗ-2: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 3 

АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-3: Француски јазик 3 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-3: Германски јазик 3 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-3: Албански јазик 3 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  TL601 Телекомуникациски мрежи ТКМ 2+2/60 6 

4.  TL602 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

5.  TL603 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 5 

6.  ZL603 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-4: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+14/420 32 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  UL6011 ИЗ-1: Безжични комуникациии БКМ 2+2/60 5 

2.  UL6012 
ИЗ-1: Радио-телекомуникациски 

системи 
РТС 2+2/60 5 

1.  UL6021 
ИЗ-2: Телекомуникациски 
системи 

ТКС 2+2/60 5 

2.  UL6022 ИЗ-2: Оптички комуникации ОКМ 2+2/60 5 

1.  ZL6031 ИЗ-3: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 
терминологија 4 

АЈВТ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-4: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-4: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-4: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 
хуманитарно право 

МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 3 

3.  TZ701 Оптички Мрежи ОМ 2+2/60 5 

4.  TZ702 
Безбедност на комуникациско-
информатички системи 

БКИС 2+2/60 5 

5.  TZ703 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

6.  ZZ703 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 10+12/330 26 

Изборни предмети во 7. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  TZ7031 ИЗ-1: Компјутерски системи МТО  2+2/60 5 

2.  TZ7032 
ИЗ-1: Компјутерска 

архитектура и мрежи 
КАМ 2+2/60 5 

1.  ZZ7031 ИЗ-2: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 5 
АЈВТ 5 2+2/60 3 
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8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 2 

2.  TL801 Тактика по врски ТАКВ 3+2/75 4 

3.  TL802 
Комуникациско-информатички 

системи 
КИС 3+2/75 4 

4.  TL803 Електронско и сајбер војување ДСКИС 2+1/45 4 

5.  ZL802 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.   Курс за командири на водови   8 

8.   Дипломска работа   5 

ВКУПНО: 12+10/330 34 

 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL8021 
ИЗ-1: Основи на национална 
безбедност 

ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-1: Национална безбедност, 

концепција и стратегија 
НБКС 2+1/45 4 

1.  ZL8031 ИЗ-2: Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

2.  ZL8032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 6 

АЈВТ 6 2+2/60 3 
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НАСОКА НИСКОГРАДБА – РОД ИНЖЕНЕРИЈА 

 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-1 
СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање 

ВТПГ 2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/351 30 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 

терминологија, Француски јазик, Германски јазик и  Албански јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар.  

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 
број 

Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 
Број на 
кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 

политички систем 
УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право  УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 

комуникации 
ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 
технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/90 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 11+13/360 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 
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2. ГОДИНА, 3. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 1 2+2/60 5 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 4 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 4 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 4 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 
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4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2 ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 4 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 
постапки 

ЕТБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 4 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 4 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 4 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 2 

АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 5 

СФВС5 0+2/30 2 

3.  IZ501 Механика МЕХ 2+1/45 6 

4.  IZ502 
Нацртна геометрија со 
компјутерско дизајнирање 

НГКД  2+3/75 6 

5.  IZ503 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

6.  ZZ503 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  IZ5031 
ИЗ-1: Основи на инженериска 
геологија со фундирање и 

применета геодезија 

ОИГФПГ 2+1/45 5 

2.  IZ5032 
ИЗ-1: Инженериска геологија со 
механика на почвата и геолошко 

картирање 

ПКЗ 2+1/45 5 

1.  ZZ5031 ИЗ-2: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 3 

АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-3: Француски јазик 3 ФЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-3: Германски јазик 3 ГЈ 3 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-3: Албански јазик 3 АЛЈ 3 2+2/60 3 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  IL601 
Основи на градежни и на 
инженериски конструкции 

ОГИК 2+2/60 6 

4.  IL602 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

5.  IL603 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 5 

6.  ZL603 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-4: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+14/390 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  IL6021 
ИЗ-1: Карактеристики на 

градежните материјали  
КГМ 2+2/60 6 

2.  IL6022 ИЗ-1: Јакост на материјали  ЈМ 2+2/60 6 

1.  UL6011 
ИЗ-2: Муниција и експлозивни 

материи 
МЕМ 2+2/60 5 

2.  UL6012 
ИЗ-2: Експлозивни ефекти и 
апликации 

ЕЕА 2+2/60 5 

1.  ZL6031 ИЗ-3: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 
терминологија 4 

АЈ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-4: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-4: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-4: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 
хуманитарно право 

МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 3 

3.  IZ701 Патишта и мостови ПиМ 3+2/75 5 

4.  IZ702 
Запречување и совладување на 
пречки 

ЗСП 3+2/75 5 

5.  IZ703 Утврдување УТв  2+2/60 5 

6.  ZZ703 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+12/360 26 

Изборни предмети во 7. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ7031 ИЗ-1: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7032 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 

терминологија 5 
АЈ 5 2+2/60 3 
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8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 2 

2.  IL801 Тактика на инженерија ТИ 3+2/75 4 

3.  IL802 Градежна механизација ГМ 2+2/60 4 

4.  IL803 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 4 

5.  ZL802 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.   
Курс за командири на водови - 
инженерија 

  8 

8.   Дипломска работа   5 

ВКУПНО: 11+11/330 34 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 
терминологија, Француски јазик, Германски јазик и  Албански јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар. 

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  IL8031 
ИЗ-1: Организација на 
инженериските работи 

ОИР 2+2/60 4 

2.  IL8032 
ИЗ-1: Организација на 

работење во нискоградбата  
ОРНГ 2+2/60 4 

1.  ZL8021 
ИЗ-2: Основи на национална 

безбедност 
ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-2: Национална безбедност, 
концепција и стратегија 

НБКС 2+1/45 4 

1.  ZL8031 ИЗ-3: Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

2.  ZL8032 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 

терминологија 6 
АЈ 6 2+2/60 3 
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НАСОКА НУКЛЕАРНО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА ЗАШТИТА – РОД аТОМСКО, 

ХЕМИСКО И  БИОЛОШКО ОРУЖЈЕ (АБХО)  

 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 
спорт-1 

СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 

практика на гаѓање 
ВТПГ 2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/351 30 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 
терминологија, Француски јазик, Германски јазик и  Албански јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар.  

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 
политички систем 

УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право  УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 
комуникации 

ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 

технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/90 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 11+13/360 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1:Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 



НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД аТПМСКП, ХЕМИСКП И  БИПЛПШКП 
ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  77 
 

2. ГОДИНА, 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 1 2+2/60 5 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 4 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 4 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 4 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 

 



НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД аТПМСКП, ХЕМИСКП И  БИПЛПШКП 
ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  78 
 

4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2 ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 4 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 
постапки 

ЕБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 4 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 4 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 4 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 2 

АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 2 2+2/60 3 

 



НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД аТПМСКП, ХЕМИСКП И  БИПЛПШКП 
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3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 5 
СФВС5 0+2/30 2 

3.  NZ501 
Odbrani poglavja od 
organskata hemija 

ОПОХ 2+2/60 5 

4.  NZ502 ИЗ-1: Изборен предмет* ИЗ 1 2+2/60 6 

5.  NZ503 ИЗ-2: Изборен предмет* ИЗ 2 2+2/60 6 

6.  ZZ503 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-4: Изборен предмет** ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+14/390 30 

* - од трите понудени предмети во ИЗ-1/2 се избира еден предмет 

** - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  NZ5021 
ИЗ-1/2: Токсикологија на бојни 

отрови 
ТБО  2+2/60 6 

2.  NZ5022 ИЗ-1/2: Инструментални методи ИМ 2+2/60 6 

3.  NZ5023 
ИЗ-1/2: Општа биологија со 
токсикологија 

ОБТ 2+2/60 6 

1.  ZZ5032 ИЗ-3: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5041 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 

терминологија 3 
АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5042 ИЗ-4: Француски јазик 3 ФЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ5043 ИЗ-4: Германски јазик 3 ГЈ 3 2+2/60 3 

3.  UZ5021 ИЗ-4: Албански јазик 3 АЛЈ 3 2+2/60 3 

 



НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД аТПМСКП, ХЕМИСКП И  БИПЛПШКП 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  NL601 Хемија на бојни отрови ХЕМБО 2+2/60 6 

4.  NL602 Нуклеарно оружје  НО 2+2/60 5 

5.  NL603 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

6.  ZL603 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  UL6011 
ИЗ-1: Муниција и експлозивни 
материи 

МЕМ 2+2/60 5 

2.  UL6012 
ИЗ-1: Експлозивни ефекти и 
апликации 

ЕЕА 2+2/60 5 

1.  ZL6031 ИЗ-2: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 4 
АЈ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-3: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-3: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-3: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 

 



НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД аТПМСКП, ХЕМИСКП И  БИПЛПШКП 
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4. ГОДИНА, 7. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 
хуманитарно право 

МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 3 

3.  NZ701 Хемиско и биолошко оружје ХБО 2+2/60 5 

4.  NZ702 
Детекција и идентификација на 
бојните отрови 

ДИБО 2+2/75 5 

5.  NZ703 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

6.  ZZ703 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 10+12/330 26 

Изборни предмети во 7. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  NZ7031 
ИЗ-1: Детекција и дозиметрија 
на радиоактивно зрачење 

ДДРЗ 2+2/60 5 

2.  NZ7032 
ИЗ-1: Нуклеарна, хемиска и 
биолошка заштита 

НХБЗ 2+2/60 5 

1.  ZZ7031 ИЗ-2: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 5 
АЈВТ 5 2+2/60 3 



НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД аТПМСКП, ХЕМИСКП И  БИПЛПШКП 
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8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 2 

2.  NL801 Тактика на АБХО  ТАБХО  2+3/75 4 

3.  NL802 
Противнуклеарна, хемиска и 

биолошка поддршка 
ПНХБП 2+2/60 4 

4.  NL803 
Радиолошка,  хемиска и 
биолошка деконтаминација 

РХБД 2+3/75 4 

5.  ZL802 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 3 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.   
Курс за командири на водови - 

АБХО  
  8 

8.   Дипломска работа   5 

ВКУПНО: 10+13/345 34 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL8021 
ИЗ-1: Основи на национална 
безбедност 

ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-1: Национална безбедност, 

концепција и стратегија 
НБКС 2+1/45 4 

1.  ZL8031 ИЗ-2: Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

2.  ZL8032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 6 

АЈ 6 2+2/60 3 



НАСПКА ПИЛПТ – РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  83 
 

НАСОКА ПИЛОТ – РОД АВИЈАЦИЈА 

 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредит

и 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/105 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/60 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/60 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-1 
СФВС1 0+2/30 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање 

ВТПГ 2+2/60 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/45 5 

ВКУПНО:  12+15/405 30 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 

терминологија, Француски јазик, Германски јазик и Албански јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар.  

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден  предмет. 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 

политички систем 
УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право  УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 

комуникации 
ИДК 2+2/75 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 

технологии 

УИИТ 2+2/60 5 



НАСПКА ПИЛПТ – РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  84 
 

2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/105 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

ВКУПНО: 11+13/375 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 4 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  ККВ 2+1/45 4 



НАСПКА ПИЛПТ – РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  85 
 

2. ГОДИНА, 3. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 2 2+2/60 6 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 3 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 3 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 3 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 

 



НАСПКА ПИЛПТ – РПД АВИЈАЦИЈА 
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4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2  ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 3 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 5 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 
постапки 

ЕТБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 3 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 3 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 5 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 5 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 

терминологија 2 
АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 1 2+2/60 3 

 



НАСПКА ПИЛПТ – РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  87 
 

 

3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 5 

СФВС5 0+2/30 2 

3.  PLZ501 
Тактика на воздухопловство со 
теорија на ГРБ 

ТАКВ 4+1/75 6 

4.  PLZ502 
Воздухопловна медицина со 

психологија 
ВМП 2+1/45 5 

5.  PLZ503 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 2 3+1/60 6 

6.  ZZ503 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 17+11/405 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  PLZ5031 
ИЗ-1: Основи на воздухопловна 

техника 
КА 3+1/60 3 

2.  PLZ5032 
ИЗ-1: Конструкција на авиони и 
хеликоптери  

КХ 3+1/60 3 

1.  ZZ5031 ИЗ-2: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 3 

АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-3: Француски јазик 3 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-3: Германски јазик 3 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-3: Албански јазик 3 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  PLL601 Аеродинамика- теорија на летање АТЛ 3+1/60 6 

4.  PLL602 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 3+1/60 5 

5.  PLL603 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 5 

6.  ZL603 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-4: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+11/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  PLL6021 
ИЗ-1: Воздухопловно право со 
менаџмент на воздушен простор  

ВПМ 3+1/60 5 

2.  PLL6022 
ИЗ-1: Воздухопловна 
терминологија и фразеологија  

ВТФ  3+1/60 5 

1.  PLL6031 ИЗ-2: Воздухопловни мотори КВВМ 3+1/60 5 

2.  PLL6032 
ИЗ-2: Воздухопловна опрема и 

уреди 
ВОУ 3+1/60 5 

1.  ZL6031 ИЗ-3: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 

терминологија 4 
АЈ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-4: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-4: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-4: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и хуманитарно 
право 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 2 

3.  PLZ701 Воздухопловна навигација 1 ВН1 3+2/75 5 

4.  PLZ702 Механика на летање 1  МЛ1 3+2/75 5 

5.  PLZ703 
Планирање на лет, перформанси и 
оперативни постапки во летањето 1 

ПЛПОП1 2+1/45 3 

6.  PLZ704 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 3 

7.  ZZ703 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+12/390 26 

 

Изборни предмети во 7. Семестар 

 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  PLZ7041 
ИЗ-1: Организација на 
метеоролошката служба во РМ 

КВВМ 2+1/45 3 

2.  PLZ7042 
ИЗ-1: Користење на метео 
известување и читање на 
метеоролошки карти  

ВОУ 2+1/45 3 

1.  ZZ7031 ИЗ-2: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 5 

АЈ 5 2+2/60 3 
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8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 3 

2.  PLL801 Механика на летање 2  МЛ2 3+2/75 4 

3.  PLL802 Воздухопловна навигација 2 ВН2 3+2/75 4 

4.  PLL803 
Планирање на лет, перформанси и 

оперативни постапки во летањето 2 
ПЛПОП2 2+1/60 3 

5.  ZL802 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.   
Курс за командири на водови-
Авијација 

  8 

8.   Дипломска работа   5 

ВКУПНО: 12+10/270 34 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL8021 
ИЗ-1: Основи на национална 
безбедност 

ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-1: Национална безбедност на 

концепција и стратегија 
НБКС 2+1/45 4 

1.  ZL8031 ИЗ-2: Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

2.  ZL8032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 6 
АЈ 6 2+2/60 3 
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НАСОКА КОНТРОЛА НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР – РОД ВОЗДУШНО 

НАБЉУДУВАЊЕ, ЈАВУВАЊЕ И НАВЕДУВАЊЕ (ВНЈИН)  

 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-1 
СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање 

ВТПГ 2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/351 30 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 

терминологија, Француски јазик, Германски јазик и Албански  јазик) и Специјално физичко 
вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар.  

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 
број 

Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 
Број на 
кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 

политички систем 
УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право  УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 

комуникации 
ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 
ИЗ-2: Управување со 
информации и информациони 
технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/90 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 11+13/360 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 
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2. ГОДИНА, 3. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 6 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 6 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 Општа тактика 1 ОТ 1 2+2/60 5 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+2/60 3 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 2 2+1/45 4 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 3* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/375 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 4 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2:Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 4 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 
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4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 2 

3.  ZL403 Општа тактика 2 ОТ 2 2+2/60 5 

4.  ZL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 4 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 4 2+2/60 3 

8.  ZL408 ИЗ-5: Изборен предмет* ИЗ 5 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+14/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL4041 ИЗ-1: Воена историја ВИ 2+1/45 4 

2.  ZL4042 
ИЗ-1: Еволуција на борбени 
постапки 

ЕБП 2+1/45 4 

1.  ZL4051 ИЗ-2: Воена андрагогија ВА 2+1/45 4 

2.  ZL4052 ИЗ-2: Воена психологија  ВП 2+1/45 4 

1. ZL4061 ИЗ-3: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4062 
ИЗ-3: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 4 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4072 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 2 

АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4081 ИЗ-5: Француски јазик 2 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZL4082 ИЗ-5: Германски јазик 2 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZL4083 ИЗ-5: Албански јазик 2 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 5 
СФВС5 0+2/30 2 

3.  TZ7011 Компјутерски системи  КСМ 2+2/60 5 

4.  VZ501 Воздухопловна метеорологија  ВМЕТ 3+1/60 6 

5.  TZ501 Основи на Електроника  ОЕЛ 2+3/75 6 

6.  ZZ503 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-2: Изборен предмет* ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 13+14/405 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ5031 ИЗ-1: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 

терминологија 3 
АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-2: Француски јазик 3 ФЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-2: Германски јазик 3 ГЈ 3 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-2: Албански јазик 3 АЛЈ 3 2+2/60 3 
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6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  TL601 Телекомуникациски мрежи ТЛКМ 2+2/60 5 

4.  VL601 Радиолокација РЛ 2+2/60 4 

5.  VL602 
Воздухопловна терминологија и 
фразеологија 

ВТФ  3+1/60 5 

6.  ZL603 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 3 

7.  ZL604 ИЗ-2: Изборен предмет* ИЗ 2 2+2/60 3 

ВКУПНО: 13+13/390 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL6031 ИЗ-1: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 4 

АЈВТ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-2: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-2: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-2: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 
хуманитарно право 

МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 3 

3.  VZ701 Радарски средства и системи 1 РСС 1 2+3/75 5 

4.  VZ702 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

5.  VZ703 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 5 

6.  ZZ703 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 10+12/330 26 

Изборни предмети во 7. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  VZ 7021 ИЗ-1: Тактика на родот ВНЈ 1 ТВНЈ 1 2+1/45 4 

2.  VZ 7022 ИЗ-1: Воздухопловна тактика ВТ 2+1/45 4 

1.  VZ7031 

ИЗ-2: Воздухопловна 

навигација и воздухопловни 
уреди и системи 

ВНВУС  2+2/60 4 

2.  VZ7032 
ИЗ-2: Наведување на 
воздухоплови 

НВ 2+2/60 4 

1.  FN401 ИЗ-3: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  FN401 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 
терминологија 5 

АЈВТ 5 2+2/60 3 
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8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 2 

2.  VL801 Радарски средства и системи 2 РСС 2 2+3/75 5 

3.  VL802 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

4.  VL803 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

5.  ZL802 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-4: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.   
Курс за командири на водови - 
ВНиЈН 

  8 

8.   Дипломска работа   5 

ВКУПНО: 10+10/300 34 

 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  VL8021 ИЗ-1: Тактика на родот ВНЈ 2 ТВНЈ - 2 2+1/45 4 

2.  VL8022 
ИЗ-1: Борбени можности на 
воздухопловите 

БМВ 2+1/45 4 

3.  VL8031 
ИЗ-2: Борбена обука при 
наведување на вoздухоплови 

БОПНВ 2+1/45 4 

4.  VL8032 
ИЗ-2: Контрола на летање и 
воздухопловни правила и 

прописи 

КЛВПП 2+1/45 4 

1.  ZL8021 
ИЗ-3: Основи на национална 

безбедност 
ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-3: Национална безбедност, 
концепција и стратегија 

НБКС 2+1/45 4 

1.  ZL8031 ИЗ-4: Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

2.  ZL8032 
ИЗ-4: Англиски јазик со воена 
терминологија 6 

АЈВТ 6 2+2/60 3 
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ПРЕДМЕТИ – НАСОКА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

1. ГОДИНА, 1. семестар 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 Математика 1 МАТ 1 2+4/78 6 

2.  ZZ102 Физика 1 ФИЗ 1 2+2/52 5 

3.  ZZ103 Англиски јазик 1 АЈ 1 2+2/52 3 

4.  ZZ104 
Специјално физичко вежбање и 
спорт-1 

СФВС1 0+2/26 2 

5.  ZZ105 
Ракување со материјално 

технички средства 
РМТС  2+2/52 5 

6.  ZZ106 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/39 4 

7.  ZZ107 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/52 5 

ВКУПНО:  12+15/405 30 

 Изборни предмети во 1. семестар 

 

Забелешка: За предметите, Странски јазици (Англиски јазик, Англиски јазик со воена 
терминологија, Француски јазик, Германски јазик и  Албански јазик) и Специјално физичко 

вежбање и спорт оценувањето се врши еднаш годишно, на крајот од парниот семестар.  

За странските јазици, изборот во непарен семестар важи и за парниот семестар.  

Во сите семестри, од понудените изборни предмети се бира еден предмет. 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ1061 
ИЗ-1: Уставно право со 
политички систем 

УППС  2+1/45 4 

2.  ZZ1062 ИЗ-1: Управно право УП 2+1/45 4 

1.  ZZ1071 
ИЗ-2: Информатика и дигитални 
комуникации 

ИДК 2+2/60 5 

2.  ZZ1072 

ИЗ-2: Управување со 

информации и информациони 
технологии 

УИИТ 2+2/60 5 
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2. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 Математика 2 МАТ 2 2+4/105 7 

2.  ZL202 Физика 2 ФИЗ 2 2+2/60 6 

3.  ZL203 
Применета географија со 
топографија 

ПГТ 3+2/75 6 

4.  ZL204 Англиски јазик 2 АЈ 1 2+2/60 3 

5.  ZL205 
Специјално физичко вежбање и 

спорт-2 
СФВС2 0+2/30 3 

6.  ZL206 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

ВКУПНО: 13+14/405 30 

Изборни предмети во 2. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL2061 
ИЗ-1: Организација и 
менаџмент 

OM 2+1/45 5 

2.  ZL2062 ИЗ-1: Раководење и лидерство  РЛ 2+1/45 5 
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2. ГОДИНА, 3. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Основи на електротехника ОЕЛ 2+2/60 5 

2.  ZZ302 Хемија на животната средина ХЖС  2+2/60 5 

3.  ZZ303 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 3 

СФВС3 0+2/30 3 

4.  ZZ304 
Систем за управување со кризи и 

заштита и спасување 
СУКЗС 2+1/45 4 

5.  ZZ305 ИЗ-1: Изборен предмет 1 ИЗ 1 2+1/45 4 

6.  ZZ306 ИЗ-2: Изборен предмет 2* ИЗ 3 2+1/45 3 

7.  ZZ307 ИЗ-3: Изборен предмет 4* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 14+13/405 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 3. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ3051 ИЗ-1: Англиски јазик 3 АЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ3052 
ИЗ-1: Англиски јазик со воена 
терминологија 1 

АЈВТ 1 2+2/60 3 

1.  ZZ3061 ИЗ-2: Социологиja СОЦ 2+1/45 3 

2.  ZZ3062 
ИЗ-2: Комуникација и 
комуникациски вештини 

ККMВ 2+1/45 3 

1.  ZZ3071 ИЗ-3: Француски јазик 1 ФЈ 1 2+2/60 3 

2.  ZZ3072 ИЗ-3: Германски јазик 1 ГЈ 1 2+2/60 3 

3.  ZZ3073 ИЗ-3: Албански јазик 1 AЛJ1 2+2/60 3 
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4. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL401 Мотори и моторни возила ММВ 2+2/60 5 

2.  ZL402 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 4 

СФВС4 0+2/30 3 

3.  ZL403 

Типологија на цивилни несреќи 

и катастрофи, методологии за 
процена и мапирање 

ТЦНКМП 2+1/45 6 

4.  KL404 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 6 

5.  ZL405 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 4 

6.  ZL406 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.  ZL407 ИЗ-4: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+13/420 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 4. семестар  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  KL4041 
ИЗ-1: Математички методи во 
теоријата на ризици 

ММТР 2+2/60 6 

2.  KL4042 
ИЗ-1: Основи на обработка и 
моделирање на податоци во 

актуарство 

ООМПА 2+2/60 6 

1. ZL4051 ИЗ-2: Теорија на системи ТС 2+2/60 4 

2. ZL4052 
ИЗ-2: Методи на операциони 

истражувања 
МОИ 2+2/60 4 

1.  ZL4061 ИЗ-3: Англиски јазик 4 АЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL4062 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 
терминологија 2 

АЈВТ 2 2+2/60 3 

1.  ZL4071 ИЗ-4: Француски јазик 2 ФЈ 2 2+2/60 3 

2.  ZL4072 ИЗ-4: Германски јазик 2 ГЈ 2 2+2/60 3 

3.  ZL4073 ИЗ-4: Албански јазик 2 АЛЈ 2 2+2/60 3 
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3. ГОДИНА, 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ501 Моделирање и симулации МС 2+2/60 5 

2.  ZZ502 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 5 
СФВС5 0+2/30 2 

3.  KZ501 
Стандардни оперативни 
процедури во кризниот 
менаџмент 

СОПКМ 2+1/45 6 

4.  KZ502 Епидемиологија  ЕПИД 2+0/30 5 

5.  KZ503 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 6 

6.  ZZ503 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/60 3 

7.  ZZ504 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 2+2/60 3 

ВКУПНО: 12+10/330 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 5. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  KZ5031 
ИЗ-1: Оперативно планирање во 
системот за управување со 

кризи, заштита и спасување 

ОПСУКЗС 2+2/60 6 

2.  KZ5032 ИЗ-1: Метеорологија MET 2+2/60 6 

1.  ZZ5031 ИЗ-2: Англиски јазик 5 АЈ 5 2+2/60 3 

2.  ZZ5032 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 

терминологија 3 
АЈВТ 3 2+2/60 3 

1.  ZZ5041 ИЗ-3: Француски јазик 3 ФЈ 3 2+2/60 3 

2.  ZZ5042 ИЗ-3: Германски јазик 3 ГЈ 3 2+2/60 3 

3.  ZZ5043 ИЗ-3: Албански јазик 3 АЛЈ 3 2+2/60 3 

 



ПРЕДМЕТИ – НАСПКА КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАОЕ 

Страна  104 
 

6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL601 

Информациско-комуникациски 
системи во одбранбениот, 

безбедносниот и заштитниот 
систем 

ИКСОБЗС 2+2/60 5 

2.  ZL602 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 6 

СФВС6 0+2/30 3 

3.  KL601 
Спасување, евакуација и 
засолнување на настрадано и 
загрозено население 

СЕЗНЗН 2+1/45 6 

4.  KL602 

Сигурност на компјутерски 

системи, компјутерски криминал 
и компјутерски тероризам  

СКСКККТ 2+1/45 6 

5.  KL603 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+2/60 5 

6.  KL604 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 5 

7.  ZL604 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

8.  ZL605 ИЗ-4: Изборен предмет* ИЗ 4 2+2/60 3 

 ВКУПНО: 14+13/405 30 

* - изборен предмет од УГД или од Воена академија 

Изборни предмети во 6. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  KL6031 
ИЗ-1: Муниција и експлозивни 
материи 

МЕМ 2+2/60 5 

2.  KL6032 
ИЗ-1: Експлозивни ефекти и 

апликации 
ЕЕА 2+2/60 5 

1.  KL6041 
ИЗ-2: Ресурси и мерки за 
снабдување во кризни услови и 

заштита и спасување 

РМСКУЗС 2+1/45 5 

2.  KL6042 
ИЗ-2: Закани од космички 
влијанија 

ЗВ 2+1/45 5 

1.  ZL6031 ИЗ-3: Англиски јазик 6 АЈ 6 2+2/60 3 

2.  ZL6032 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 
терминологија 4 

АЈ 4 2+2/60 3 

1.  ZL6041 ИЗ-4: Француски јазик 4 ФЈ 4 2+2/60 3 

2.  ZL6042 ИЗ-4: Германски јазик 4 ГЈ 4 2+2/60 3 

3.  ZL6043 ИЗ-4: Албански јазик 4 АЛЈ 4 2+2/60 3 
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4. ГОДИНА, 7. семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ701 
Меѓународно воено и 
хуманитарно право 

МВХП 2+2/60 5 

2.  ZZ702 
Специјално физичко вежбање и 

спорт 7 
СФВС7 0+2/30 3 

3.  KZ701 
Заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи 

ЗПЕОМ 2+1/45 5 

4.  KZ702 
Заштита и спасување на животни, 
растенија и матријални добра и 

асанација на терен 

ЗСЖРМАТ 2+1/45 4 

5.  KZ703 
Радиолошка, хемиска и биолошка 
сигурност и заштита 

РХБСЗ 2+1/45 5 

6.  KZ703 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

7.  ZZ704 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+2/45 3 

 ВКУПНО: 12+9/315 30 

Изборни предмети во 7. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите  Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  KZ7031 
ИЗ-1: Хидрологија со 

феноменологија на поплави 
ХФП 2+1/45 5 

2.  KZ7032 
ИЗ-1: Сигурност на комунална 
инфраструктура 

СКИ 2+1/45 5 

1.  ZZ7041 ИЗ-2: Англиски јазик 7 АЈ 7 2+2/60 3 

2.  ZZ7042 
ИЗ-2: Англиски јазик со воена 
терминологија 5 

АЈ 5 2+2/60 3 
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8. семестар 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL801 
Специјално физичко вежбање и 
спорт 8 

СФВС8 0+2/30 3 

2.  KL801 
Заштита и спасување во 

сообраќајна инфраструктура  
ЗССИ 2+2/60 5 

3.  KL802 

Информациони системи и 
софтверски алатки во системот за 

кризен менаџмент, заштита и 
спасување 

ИССАСК

МЗС 
2+2/60 5 

4.  KL803 ИЗ-1: Изборен предмет ИЗ 1 2+1/45 5 

5.  ZL802 ИЗ-2: Изборен предмет ИЗ 2 2+1/45 4 

6.  ZL803 ИЗ-3: Изборен предмет ИЗ 3 2+2/60 3 

7.   Дипломска работа   5 

 ВКУПНО: 10+10/300 30 

 

Изборни предмети во 8. семестар  

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  KL8031 
ИЗ-1: Индустриски хазард, 
техничко-технолошки несреќи 

и катастрофи  

ИХТТНК  2+1/45 5 

2.  KL8032 
ИЗ-1: Основи на сеизмологија 
со геохазард 

ОСГХ 2+1/45 5 

1.  ZL8021 
ИЗ-2: Основи на национална 
безбедност 

ОНБ 2+1/45 4 

2.  ZL8022 
ИЗ-2: Национална безбедност, 
концепција и стратегија 

НБКС 2+1/45 4 

3.  ZL8031 ИЗ-3: Англиски јазик 8 АЈ 8 2+2/60 3 

4.  ZL8032 
ИЗ-3: Англиски јазик со воена 
терминологија 6 

АЈ 6 2+2/60 3 
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ПЛАН НА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА (ПН) ЗА ПИТОМЦИТЕ ОД ВОЕНАТА 

АКАДЕМИЈА 

 
 

Преглед на вкупна практична настава – прикажана по семестри 
 

Р
е
д

е
н

 б
р

о
ј 

НАЗИВ НА ПРАКТИЧНАТА 

HACTABA 

ГОДИНА И СЕМЕСТАР  

Траење во 

наставни часови 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

ОСНОВНА ВОЕНА ОБУКА   

- период на прилагодување 

 
90        90 

- неделна обука 

 

36 51       87 

- месечна обука 

 

18 12       30 

2. 

ОПШТА ВОЕНА ОБУКА –  

(поединец-тим/одделение) 
  

- логорување 1 * 

 

 114       114 

- неделна обука 

 

  36 51     87 

- месечна обука 

 

  12 12     24 

3. 
ОБУКА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ И 

СКИЈАЊЕ 
  72      72 

4. 

ОПШТА ВОЕНА ОБУКА - вод   

- логорување 2 * 

 

   102     102 

- неделна обука 

 

    36 51  51 138 

- месечна обука 

 

    12 12  12 36 

5. ОБУКА НА ВОДА И ПЛИВАЊЕ *    90     90 

6. 
ОБУКА ВО УПРАВУВАЊЕ НА М/В И 

ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ 
     120   120 

7. 

СТАЖИРАЊЕ   

- стажирање – ниво одделение     60    60 

- стажирање – ниво вод       60  60 

- неделна обука 

 

      36  36 

- месечна обука 

 

      12  12 

8. 

СТРУЧНО-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 

ОБУКА ЗА НАСОКИТЕ 
 

198 

-курс за командири на водови        198 

 ВКУПНО: 144 177 120 255 108 183 108 261 1356 

 

* При планирањето на обуката саботата се смета како работен ден. 
 

Забелешка: Горенаведените содржини од Практичната настава ќе се реализираат според 

посебни Елаборати, изработени од Воената академија, во соработка со Командата за обука  и 
доктрини и ГШ на АРМ. Реализацијата на практичната настава е од страна на Командата за 

обука и доктрини со користење на капацитетите на единиците на АРМ. 
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16.2. ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ВО 1 И 2 ГОДИНА 

16.2.1. ПРЕДМЕТИ ВО 1. ГОДИНА, 1. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МАТЕМАТИКА 1 (MAT 1)  

2. Код ZZ101 

3. 
Студиска програма 

Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Татјана Пачемска – Атанасова, доцент 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и слушателите треба да стекнат основни 

математички знаења и техники кои ќе им овозможат континуирано и успешно следење и совладување на 
натамошните специјализирани курсеви, како и надградба во други науки од природно-математичката 

област. Toa ќе придонесе и кон развивање на интелектуалните способности на студентите, на смислата за 

истражување, формирањето на работни навики, систематичноста, прецизноста, како и критичкото 

размислување и истрајноста во работата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Елементи од линеарна алгебра: Матрици. Детерминанти. Решавање 

системи линеарни равенки. Матрични равенки. Ранг на матрица. Карактеристичен полином. Векторска 

алгебра: Поим за вектор. Колинеарни и компланарни вектори. Скаларен, векторски и мешан производ. 

Реални броеви: Дефиниција. Апсолутна вредност. Принцип на математичка индукција. Биномна формула. 
Низи: Реална низа. Гранична вредност. Реална функција од една реална променлива: Основни поими и 

својства. Гранични вредности и непрекинатост. Диференцијално сметање: Дефиниција на извод и правила 

за пресметување. Основни теореми во диференцијалното сметање. Правило на Лопитал. Тејлорова 

формула. Испитување функции и конструкција на графици.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 26 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

52 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи  

16.2. Самостојни задачи 22 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Домашна работа 
(презентација: писмена и усна)  

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Број Автор Наслов Издавач Година 

1. И.Шапкарев 
Збирка задачи по математика 
1 

УКИМ – Скопје 1995 

2. И.Шапкарев 
Збирка задачи по математика 

2 
УКИМ – Скопје 1987 

3. 
Предметни 

наставници 

Наставни белешки и 

дополнителен материјал  
Интерни материјали 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
И.Шапкарев, П. 

Кржовски 

Линеарна алгебра со 
аналитичка геометрија во 

простор 

УКИМ – Скопје 1995 
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1. Наслов на предметот  ФИЗИКА 1 (Ф ИЗ 1) 

2. Код ZZ102 

3. 
Студиска програма 

Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Тодор Делипетров, редовен професор 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од одбрани поглавја од физиката за да можат 
да ги совладуваат специјализираните области од новите технологии. Нагласокот ќе биде даден на следните 

физички области: кинематиката, динамиката, осцилации и бранови, молекуларна физика и термодинамика.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

 
Мерења. Траекторија, пат и поместување. Брзина и забрзување.  Видови на кинематички движења. Кружно 

движење на материјална точка. Аголна брзина. Њутнови закони. Гравитациона сила. Сили при 

криволиниско движење. Сила на триење. Импулс на сила. Закон за запазување на количеството на 

движење. Работа, енергија, моќност. Закон за запазување на механичката енергија. Кинематика на вртливо 

движење. Динамика на вртливо движење. Работа, моќност и енергија кај вртливото движење.Структура и 
механички својства на тврдите тела. Осцилаторно движење. Браново движење. Акустика. Хидростатика. 

Динамика на течностите. Молекуларна физика. Молекуларно-кинетичка теорија на гасовите. Топлински 

капацитет. Термодинамика.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 26 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

26 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 33 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Толев Михаил  Физика 1 
Електротехнички 

факултет - Скопје 
1996 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 (AJ1) 

2. Код ZZ103 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  лектор Билјана Поповска  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 почетен праг на пред средно/ниско средно (pre-intermediate /lower 
intermediate ниво А2 (рамка на Советот на Европа - CEF) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и прширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситу ации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми. Главна цел е сите студенти да се доведат до едно 

заедничко работно ниво односно цврста основа врз основа на која ќе се надоградуваат повисоките нивоа 

во следните академски години.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: Претставување, запознавање, поздравување и 

збогување,семејство, храна и пијалок, занимање, животот во метрополите, Односи во семејството, 

туризам,својата омилена стоковна куќа, амбиции, брак од интерес, правци и движење, поканување 

(прифаќање и одбивање), настани во минатото и сегашноста, опис на луѓе и места, слава и богатство, 

интервју и новинарство, младите и родителите Темите и фумкциите се  адекватни за пред средно / ниско 
средно (pre-intermediate ) ниво. 

Граматичките структури се адекватни за пред средно / ниско средно (pre-intermediate /lower mediate 

ниво. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 1, Macmillan. Општо образовното 

подрачје опфаќа 90 % додека посебниот дел 10 % од наставниот фонд. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Sue Kas, Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

(pre-intermediate) 

 

  

2.  
Campaign1 (селектирани теми 
поврзани со воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English 

Files, Oxford; Upstream; 
Express Publishing ( pre-

intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 
 

Breakthrough (селектирани 

теми поврзани со воената 
струка)   

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 1 

(СФВС 1) 

2. Код ZZ104 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. 
Наставник  

1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно 

да ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и 

вештачки пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, 

кружен метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часа 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование, Скопје  

“2-ри Август 

С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

 2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

 Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

ЕУРМ, 

Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 

дело - Скопје 
1991 

2.  
Упаство за физичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

секретаријат 

за народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. 
Наслов на предметот  

ВООРУЖУВАЊЕ СО ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА 

ГАЃАЊЕ (ВТПГ) 

2. Код ZZ105 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

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

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Мухамед Рацај, доцент, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има поминато логорување 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите-питомци да се запознаат со поимот и основните 

задачи на теоријата на гаѓање, поимот и причините за растурање на погодоците,  да ги научат  намената, 

огнените можности и принципот на работа на пешадиското вооружување. Да се оспособат во правилното 

ракување со личното вооружување и користење на резервните делови алат и прибор, како и во правилното 

отстранување на застои кај личното вооружување во борба. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во предметот, Предмет и задачи на теоријата на гаѓање; 

Растурање на погодоците; Пиштоли, Пушки АП 7,62 mm М70; Пушкомитралези ПМ 7,62 mm М72 , 

Полуавтоматска снајперска пушка  7,9 mm М76;  Митралез 7,62 mm М84, Тромблонски мини, Рачна 

одбранбена бомба; Рачни ракетни фрлачи, Основно одржување на вооружувањето 

12. Методи на учење: Кооперативно и активно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. ГШ на АРМ 

Упатство за основни 

борбени задачи и 
постапки во АРМ 

(вооружување)  

Национална и 

унив.библиотека 
„Св. Климент 

Охридски“, Скопје 

2011 

2.  Сашо Гелев  
Теорија  на гаѓање-

лекции 1 и 2 

 Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

 1998 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. O. Dinic 

Teorija gadjanja 

pesadiskim 

naoruzanjem 

Vojno izdavaчki 

zavod, Beograd 
2004 

2. 

 Душко Митевски,              

Бобан 

Стојановски,           

Димитар  

Богатинов  

Вооружување во АРМ, 

Скрипта 

 Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

 2009 

3.         
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1. Наслов на предметот  
РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА 

(РМТС) 

2. Код ZZ105 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Елениор Николов, доцент, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Да се проучат  одредбите и постапките за: чување, ракување 

и управување со материјално-техничките средства, непосредно ракување и менаџирање со нив во 
справувањето со  цивилни несреќи и катастрофи. 

11. 

Содржина на предметната програма: Теоретска настава: Запознавање на студентите со работна организација, 

работни средства, основите на материјалното работење (прием, набавки, пополна, складирање, транспорт, 

зановување и издавање на МТС); непосредното ракување со МТС за: заштита (лична и колективна), 
телекомуникации (на ниво на корисник), водообезбедување (прирачни и стандардизирани), како и 

оспособување на слушателите правилно да ракуваат со материјално техничките средства и ефикасно да ги 

употребуваат и да менаџираат со нив во справувањето со  цивилни несреќи и катастрофи;  

Практична настава: Практична работа во складиште (складишна евиденција и документи за прием и 

издавање); практична работа со средства за цивилна заштита; средства за телекомуникации ( телефони, 
радио уреди, навигациски уреди и сл.) и практични вежби со прирачни и стандардизирани средства за 

водообезбедување 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Николов Е., Ракување со МТС 
Лекции, Воена 

академија-Скопје 
2011 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Министерство за 

одбрана 

Правило на техничка 

служба во Армијата 

на РМ 

 1997 

2. Кочоски С.  Воена логистика 
Воена академија, 
Скопје 

1997 

3. 
NATO 

Headquarters 

NATO logistics  

handbook 
Brussels 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
УСТАВНО ПРАВО СО ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

(УППС) 

2. Код ZZ1061 

3. 
Студиска програма 

Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 
студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методи Хаџи-Јанев, доцент, потполковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од 

областа на уставното право и политичкиот систем, да го сфатат значењето на уставното право и политичкиот систем 
како научни дисциплини за успешното изведување на совремнените операции од областа на безбедноста во земјата и 
странство, но и да се оспособат во соодветно и правилно имплементирање на стекнатите знаења од основните поими од 
уставното право и политичкиот систем во идните престојни задачи од областа на одбраната   и безбедноста. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими во Уставното право како гранка на правото и како научна 

дисциплина; Извори на уставното право; Конституционализам; Основни и теоретски прашања за поимот на Уставот; 
Развој на уставноста и уставното право во РМ; Темелни вредности на уставниот поредок во РМ; Облици на 
остварување на народниот суверенитетот; Основни карактеристики на Уставно право на ЕУ; Поим на политички 
систем; Теоретските проблеми на проучување на политичкиот систем; Однос меѓу политичкиот систем и државата; 

Власта како предмет на политичкиот систем; Теории за политичкиот систем; Класификација на политичките системи; 
Демократијата како политички систем; Вредности на демократијата како систем; Модели на демократијата; Принципи 
на демократијата; Либерализам, либерална држава и либерална демократија; Политичкиот систем на Република 
Македонија; Вооружените сили и политичкиот систем. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на секој 

од колоквиумите 

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 

Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Методи Хаџи-Јанев  
Уставно Право со 
политички систем  

Авторизирани предавања, 
скрипта 

 2009 

2. Саво Климовски,  
Уставно право и 

политички систем,  
Просветно дело, Скопје,   2006 

3.        

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Светомир Шкариќ  

Мирот и уставите  

(заедно со Takadazy 

Fukase) 

БЦМ, Скопје, 199 2004 

2. 
John S. Dryzek, Bonnie 

Honig and Anne Phillips  
Political Theories Oxford university Press 2006 

3. 
 R.A.W Rhodes,Sarah 
A.,Binder,Bert 

A,Roxkman 

The Oxford 
Handbook of Political 

institutions  

Oxford university Press 

2008 
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1. Наслов на предметот  УПРАВНО ПРАВО (УП)  

2. Код ZZ1061 

3. Студиска програма  

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методи Хаџи-Јанев, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на управното право и неговиот 

однос со другите научни дисциплини, усвојување на знаења од областа на различните облици на 

управување. Запознавање со организацијата на администрацијата, одговорноста и кадрите во 

администрацијата, дејноста на органите на управата. 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Поим на администрација, предмет на управното право, извори на управното право 

основни поими на управното право и положба и улога на државната администрација во Република 

Македонија. Основни принципи на управување. Локална Самоуправа. Организација на 
администрацијата. Одговорност на администрацијата, кадри во администрацијата. Дејности на 

органите на администрацијата. Акти на управата. Видови на контрола и надзор . Однос помеѓу граѓаните и 

органите на управата. Административна постапка. Административно судска контрола (управен спор) и 

прекршочна постапка.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Гелевски, Гризо, 

Давитковски, Павловска-

Данева,  

„Административно 

право“ 
Правен Факултет, 

Скопје  
2007 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Број Автор Наслов Издавач Година 

1. Стеван Лилиќ,  
„Управно 

право“  

Правен 

факултет, Београд,  
1995, 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  
УПРАВУВАЊЕ СО ИНФ ОРМАЦИИ И 

ИНФ ОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ (УИИТ)  

2. Код ZZ1071 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Радица Гарева, доцент 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа 
на информатичката технологија, управувањето со информации и информациони технологии, практични 

знаења од примена на некои информациони системи, како: ГИС, Персонален менџмент систем, Документ 

менаџмент систем, Логистички информациски систем.  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед: Податок, информација и системи; Информациони системи; 
Принципи на информациони системи; Видови информациони системи; Улога на информационите системи; 

Класификација на ИС. Канцеларија и канцелариско работење: Поим и развој на канцеларија; ПЦ – 

основа на канцеларискиот информационен систем; Автоматизација на канцелариското работење: 

Дигитална канцеларија; Примери на Информациски системи: Документ менаџмент систем, 

Географски Информатички Систем (ГИС); Персонален менаџмент систем; ЛИС; е– Влада: 
Стратегија; Принципи на e-Влада; Критични фактори за успех; Сервиси на e –  Влада; e – Демократија: 

Вовед, концепти; e-Демократија –IT поглед; Вовед во Дата бази; 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.2. ПРЕДМЕТНИ ПРПГРАМИ ВП 1 И 2 ГПДИНА 

Страна  125 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Предавања од предметниот 
наставник 

  

2. 
Keri E. Pearlson & 
Carol S. Saunders 

Managing and using 

Information Systems Third 
Edition 

John Wiley & 
Sons 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Paul A. Longley & 

others 

Geografic Information Systems  

and Science 

John Wiley & 

Sons 
2005 
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1. Наслов на предметот  
ИНФ ОРМАТИКА И ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАЦИИ 

(ИДК) 

2. Код ZZ1072 

3. 
Студиска програма 

Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклу с 

студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Радица Гарева, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Пitomcite и студентите da стекнат познавања од kompjuterskata 
tehnika и телекомуникациските системи, да gi sovladaat osnovite na funkcioniraweto i koristeweto na 

poedinite komponenti na kompjuterite, апликативниот софтвер, видови на комуникациски техники и врски; 
Интернет; сигурносни закани во овие системи, начини на заштита на информацијата и криптографија; сателитската 

комуникација; запознавање со човековите права и приватноста во областа на ИТ; Со сovladuvawe na nastavnite 
sodr̀ ini od ovoj predmet pitomcite treba potpolno da se osposobat za koristewe na kompjuterite и 

комуникациските мрежи vo svoето rabotно окружување  

11. 

Содржина на предметната програма: Voved - Brojni sistemi; pozicioni brojni sistemi so osnova 
razli~na od 10; aritmetika na nedekadnite brojni sistemi. Razvoj na kompjuterite. Sostavni delovi na 
kompjuterite (hardver i softver). Personalen kompjuter; hardverski komponenti i na~in na nivnata rabota; 

softver; operativen sistem DOS; interni i eksterni naredbi; naredbi za rabota so diskovni edinici, 

direktoriumi i fajlovi; formatirawe na disketi. Windows - Rabotna okolina. Osnovi na operativniot 

sistem. Programski paketи: MS Word for Windows, MS Excel, MS Power Point,   - рabotna okolina, оtvorawe na 
novi i editirawe na postoe~ki dokumenti, уreduvawe na tekstови, тabeli, презентации. Kompjuterski mre`i i 

internet - Na~in na povrzuvawe na kompjуtери vo mre`a. Internet, Појава, Развој, Компоненти и Функција 
Prebaruvawe na Web so Internet Ehplorer. Koristewe na Email. Bezbednost vo mre`noto povrzuvawe i 
internetot.Комуникациска техника и врски: Мотивација за мрежи, Комуникациски компоненти, Критериум за 
мрежи, Физичка структура (Топологија), Категории на мрежи, Протоколи и стандарди  Телекомуникациски системи: 

аналогни телефонски системи, дигитални телефонски системи, мобилни (целуларни) телефонски системи  Електронски 
надзор: Видови напади, цели на сигурноста на информацијата, криптографија (симетрична, асиметрична), 
криптографски напади, јавна клучна инфраструктура (ЈКИ), сертификатски авторитет (СА) Дигитални потписи: Видови 

на алгоритми ИТ и приватноста: четири особини на приватноста, лични податоци, клучни проблеми во приватноста, 
заштита на приватноста, заштита на личните податоци во РМ  Сателитска комуникација 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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  
Редовно присуство на наставата 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Предавања од предметниот 
наставник  

 20011/12 

2. 

 

Симе Арсеновски  

 

Информатика PC Hardware & 

Software 
Маринг 

Скопје 
2000 

3.  William Stallings 

Data & Computer 

Communications, 7th 

International edition 

Prentice Hall 2007 

4.  
Ian Glover & Peter 

Grant 

Digital Communications IIIrd 

Edition  
Prentice Hall 2010 

5. John G. Proakis 
Digital Communications,                              
IVth Edition 

McGraw Hill 2001 
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16.2.2. ПРЕДМЕТИ ВО 1. ГОДИНА, 2. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МАТЕМАТИКА 2 (MAT 2)  

2. Код ZL201 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  1/2 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Татјана Пачемска – Атанасова, доцент 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика 1  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и слушателите треба да стекнат основни 

математички знаења и техники кои ќе им овозможат континуирано следење на натамошни специјализирани 

курсеви, како и надградба во други науки од природно-математичката област. Воедно, изучувањето на 
материјата ќе придонесе кон развивање на интелектуалните способности на студентите, на смисолот за 

истражување, формирањето на работни навики, систематичноста, прецизноста, како и критичкото 

размислување и истрајноста во работата.  

11. 

Содржина на предметната програма. Интегрално сметање: Неопределен интеграл.  Определен интеграл. 

Несвојствени интеграли. Примена на определениот интеграл. Функции од две реални променливи: 

Основни поими. Диференцијално сметање кај функции од две реални променливи.  Екстремни вредности. 

Двојни интеграли. Обични диференцијални равенки (ОДР): Поимот на ОДР. Некои основни типови на 

ОДР. Комплексни броеви и комплексни функции: Поим на комплексен број, форми и операции. Поим на 
комплексна функција. Елементарни комплексни функции. Аналитичност на комплексна функција. 

Интеграл на комплексна функција. Кошиева интегрална формула. Лапласова трансформација и нејзина 

примена.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТСх25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

60 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи  

16.2. Самостојни задачи 35 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. И.Шапкарев   Математика 3 УКИМ – Скопје 1991 

2. И.Шапкарев   Математика 4 УКИМ – Скопје 1993 

3. Н.Целакоски 
 Примери и задачи по 

диференцијални равенки   УКИМ – Скопје 1988 

4. 
Предметни 

наставници 

Наставни белешки и 

дополнителен материјал  Интерни материјали 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         



16.2. ПРЕДМЕТНИ ПРПГРАМИ ВП 1 И 2 ГПДИНА 

Страна  130 
 

 

1. Наслов на предметот  ФИЗИКА 2 (Ф ИЗ 2) 

2. Код ZL202 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  1/2 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Тодор Делипетров, редовен професор 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од одбрани поглавја од физиката за да можат 

да ги совладуваат специјализираните области од новите технологии. Нагласокот ќе биде даден на следните 

физички области: светлина, модерна физика и атомска и нуклеарна физика.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

 

Теории за природата на светлината. Геометриска оптика. Дисперзија на светлината. Оптички леќи. Оптички 

инструменти. Интерференција на светлината. Дифракција на светлината. Поларизација на светлината и 
фотометрија. Топлинско зрачење. Фотоелектричен ефект. Модерна физика. Атомски модели. Рендгенски 

зраци. Особини на атомското јадро. Стабилни и нестбилни јадра и нивниот распад. Детекција на 

радиоактивно зрачење. Нуклеарни реакции. Нуклеарна фисија. Нуклеарни реактори.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Толев Михаил  Физика 2 
Електротехнички 

факултет - Скопје 
1996 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 
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1. Наслов на предметот  
ПРИМЕНЕТА ТОПОГРАФ ИЈА СО ГЕОГРАФ ИЈА 

(ПГТ)  

2. Код ZL203 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за Воени науки и Воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  1/2 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  м-р Александар Слободан Петровски, соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Средно образование – Географија и Математика 1  

10. 

Целта на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е питомците и студентите 
детално да се запознаат со сите елементи на топографската карта како основен избор на информации за земјиштето, 
потоа брзо и ефикасно ориентирање на просторот, проучување на земјиштето како составен дел на проценката на 

ситуацијата при планирањето на борбени дејства, исто така да ги ги совладаат елементарните военогеографски научни 
поставки и основните военогеографски карактеристики на географски простор. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Место и улога на топографија; Топографски карти; Математички елементи на картата; Видови на топографски карти; 
Географски елементи на картата; Мерење на картата(картометрија); Топографско -тактички категории на земјиштето; 

Ориентација на земјиштето со помош на карта; Движење по непознато земјиште; Распознавање на релјефните форми; 
Определување на математичките елементи на картата; Мерење на карта; Проценка на земјиштето по карта; 
Картометриски постапки при ориентација на земјиште со помош на топографски карти; Апликација на ГИС во 

топографијата; Движење по непознато земјиште со користење на топографска карта, Рачен компас и ГПС; Изработка на 
скици на земјиште;   
Воена географија како научна дисциплина на  воената вештина; Војувалиште и негови елементи; Военогеографска 
положба, големина, облик и граници на географскиот простор; Релјеф на копното; Метеоролошки услови и клима; 

Хидрографија; Геолошки и педолошки состав на копното; Вегетација; Население и населби; Сообраќај; Стопанство; 
Военогеографска положба на Република Македонија; Големина, облик и граници на Република Македонија; Релјеф на 
Република Македонија; Геолошки состав на копното на РМ; Метеоролошки услови и клима во Република Македонија; 
Хидрографија на РМ; Педолошки состав на копното на Република Македонија; Вегетација на РМ; Население и населби 

во РМ; Стопанство на РМ; Сообраќај на  РМ; Практичен дел на испитот. 

12. Методи на учење: Активно учење и врз основа на откривање 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

16.4. 

Работа на терен (Логорување 

2: ОВО – тим/одделение; 

ПТсГ) 

25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 

Семинарска работа/ проект 

(топографски знаци, есеи, проектна 

задача)  

10 бодови 

17.3. 
Активност и практична работа на 

терен 
10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)  

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит  

Редовно присуство на наставата и предадени сите применети форми 
на настава (семинарска,есеи, топографски знаци и проектна задача)  

 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Јове Д. Талевски Воена топографија 
Киро Дандаро, 

Битола 
1999 

2. 
Јове Д. Талевски, 

Горан Ѓорѓиевски 

Топогарфски 

практикум 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2000 

3. Јове Д. Талевски Воена географија 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Борис 

Никодиновски, 
Благоја Марковски 

Воена географија 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

1998 

2.  Јове Д. Талевски Границите на РМ Алекс, Битола 1997 

3.  Јове Д. Талевски Демогеографија 

Универзитет „ 

Свети Kлимент 

Охридски“, Битола 

2004 

4.  
Борис 

Никодиновски 

Основи на Воена 

географија на РМ 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

5.  

Борис 

Никодиновски, 

Александар 

Стојмилов 

Регионална Воена 

географија (книга 1) 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

1999 

6.  
Борис 

Никодиновски 

Регионална Воена 

географија (книга 2) 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

1999 

7.  Благоја Маркоски Картографија 
ПМФ Институт за 

географија, Скопје 
2003 

8.      

9.      

10.      
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 (AJ2) 

2. Код ZL204 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  1/2 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

средно / интермедиате  ниво Б1  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само да:  

разменуваат информации за професии на луѓе, да оставаат пораки на телефон, да даваат предлози, да 
даваат свои мислења, користат фрази и изрази од секојдневниот говор, да се извинуваат во одредени 

ситуации.  

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво.  

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво. Во посебниот дел се обработуваат 

селектирани теми од Campaign 1 и 2, Macmillan. Општо образовното подрачје опфаќа 80 % додека 
посебниот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Sue Kas, Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

(intermediate) 
 

  

2.  

Campaign 1 и 2 (селектирани 

теми поврзани со воената 
струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English 
Files, Oxford; Upstream; 

Express Publishing 

(intermediate) (за општиот 

дел) 

  

2. 

 

Breakthrough (селектирани 

теми поврзани со воената 

струка)   

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 2 

(СФВС 2 ) 

2. Код ZL205 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  1/2 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно 

да ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и 

вештачки пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, 

кружен метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часа 

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  
Специјално физичко образование  

 

“2-ри Август 

С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

 2005 

3. 
Јадран 
Калковски 

 Општи и посебни форми на физичкото 
образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 
оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 
за народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

 1983 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ (ОМ)  

2. Код ZL 2061 

3. Студиска програма Опшествени науки  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  
Катедра за опшествени науки  

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

6. Академска година / семестар  1/2 7. Број на ЕКТС кредити  5(пет) 

8. Наставник  д-р Менде Солунчевски, доцент 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите  да добијат основни 

теоретски знаења од областа на  менаџментот.  Да знаат да го дефинираат менаџментот како 

наука пррофесија ио у мешност застапена и неопходна во работата на сите правни субјекти. Да 

се запознаат со основните функции на менаџментот. Да  направат разлика меѓу менаџмент и 

лидерство. Да се запознаат  со  групи и тимови и предностите на групната и тимска работа.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, дефиниција, предмет и принципи на менаџментот, 

Системски пристап во менаџментот; Елементи на организацијата како систем;  менаџерски 

функции: планирање, организирање, контролирање, комуницирање, одлучување,  лидерство, 

менаџмент на човечки ресурси, групи и тимови, организациски промени и развој и 

организациски конфликти  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Солунчевски М.,  

Ѓорески И., 

Организација и 

менаџмент 

Воена академија,  

Скопје  
2011 

2. Kralev, T.,   
Osnovi na  

menaxmentot, 
CIM, Skopje, 2001,  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Смилевски, Ц.,  

Предизвикот и 

мајсторството на 

организациските 

промени, 

Детра, Скопје  2000 

2. 
Solun~evski 

M.  

Menaxment na  

~ove~ki resursi 

vo sistemot za 

zaшtita i 

spasuavawe, 

Mikena, 

Bitola,   
2008 

3. Solun~evski 

M.  

Организација и 

менаџмент 

на ПЕО во РМ   Китано, Скопје   2010 
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1. Наслов на предметот  РАКОВОДЕЊЕ И ЛИДЕРСТВО (РЛ)  

2. Код ZL2062 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за Воени науки и Воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  1/2 7. Број на ЕКТС кредити 5(пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Социологија и Менаџмент од средно образование 

10. 

Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од областа на раководењето и лидерството во 

современата воена организација и да се оспособат за правилно и вешто раководење со основните тактички 

единици. Со изучување на предметот кај питомците да се развие интерес за проучување на поширока 
литература од областа на другите науки кои ја покриваат областа на раководењето и лидерството 

првенствено во сложени и конфликтни ситуации како и нивна соодветна примена во раководењето со 

современа воена организација..  

11. 

Вовед во теорија на менаџмент, водство (лидерство) и раководење; Организациска структура на системот на 
современото воено раководење; Процес на раководење во воената организација; Планирање, организирање, 

координирање, командување, мотивирање и контрола како процесни функции на раководењето; Борбени 

документи на основно и тактичко ниво; Раководење со борбените дејства на основно и тактичко ниво; 

Раководење со мобилизација во АРМ; Раководење со борбената обука во АРМ. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 

секој од колоквиумите 

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Борко Николовски  
Основи на военото 
раководење 

Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски”, 
Скопје 

 1999г . 

2. Борко Николовски Командирски практикум  2000г 

3.  

Прирачник за 

менаџмент на обука -.  

ФМ 25-101 

  

4. 
Министерство за 
одбрана 

 Правило за 
мобилизација на АРМ     1995 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Авторзирани лекции 

изработени од 
наставниците од 

катедрата за воени 

науки и од МО и ГШ на 

АРМ   

  

2.     

3.     
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16.2.3. ПРЕДМЕТИ ВО 2. ГОДИНА, 3. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ОЕЛ)  

2. Код ZZ301 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 1 и  2; Физика  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да добијат основни теоретски 
знаења од областа на електротехниката.  

11. 

Увод - Физички големини и системи на единици. Електрицитет и наелектризирано тело. Принцип на одржување на 
количество на електрицитет. Состав на атомот и елементарен квант на електрицитетот.  Електростатика - Кулонов 
закон. Електрично поле. Поим на флукс на вектор на електрично поле. Изведување на Гаусов закон. Електричен 

потенцијал и напон. Еквипотенцијални површини. Потенцијал на континуирано распоредени површински и волуменски 
оптоварувања. Потенцијална и кинетичка енергија на електрон на Боров модел на атом. Електричен  дипол. Електрична 
капацитивност и кондензатори. Воопштен Гаусов закон. Максвелов постулат. Гранички услови. Поле во нехомогени 
диелектрици. Енергија и сили во електростатичко поле. Електрокинетика на временски константни електрични 

струи - Јачина на струја и вектор на густина на струја. Закон на континуитетот; прв закон на Кирхов. Омов закон. во 
диференцијална и интегрална форма. Специфична отпорност и спроводност. Џулов закон. Електрични генератори, 
електромоторна сила и воопштен Омов закон. Електрични мрежи и втор закон на Кирхоф. Методи за анализа на 

електрични мрежи.  Временски констатнтно магнетно поле - Основни поими за магнетното поле. Вектор на магнетна 
индукција. Лоренцова сила. Био-Саваров и Лапласов закон. Сила и момент на струјна контура во магнетно поле. 
Амперов закон со примери на примена. Материја во магнетно поле - Влијание на магнетно поле на материјата. 
Дијамагнетски, парамагнетски и феромагнетски материјали. Воопштена форма на Амперов закон. Гранички услови. 

Магнетни кола. Методи за пресметка на магнетните кола. Магнетно поле на стален магнет; Електромагнетна 
индукција - Фарадеев закон на електромагнетна индукција. Принцип на работа на електричен генератор и мотор. 
Статичка електромагнетна индукција. Виорни струи. Меѓусебна индуктивност и самоиндуктивност. Одредување на 
јачина на струја во коло со термогена отпорност и индуктивност. Наизменични струи - Општи поими. Претставување 

на простопериодични величини со комплексни броеви. Импенданса, адмитанса. Анализа на однесувањето на R,  RL, RC 
и RLC коло. Аналитички методи за решавање на кола со наизменични струи. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

   

2. Л. Грчев 
Основи на 

електротехника 1 и 2  

Електротехнички 

факултет - Скопје 
1997 

3. 

П. Врангалов, М. 
Кацарска, К. 

Митрески, В. 

Арнаудовски - 

Тошева 

Одбрани решени 

задачи од основи на 

електротехника 1 и 2  

Електротехнички 

факултет - Скопје 
2006 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  ХЕМИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (ХЖС)  

2. Код ZZ302 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Орце Поповски, вонреден професор, потполковник 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на научните принципи, концепти и 

методологии неопходни за разбирање на хемиските процеси во животната средина. Идентификација и 

анализа на проблемите во животната средина создадени од самата природа или човекот, како и 
определување на ризиците, превенција на истите и изнаоѓање на алтернативни решенија.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предмет на изучување на хемијата на животната средина. Поделба и 

опис на системите на животната средина (атмосфера, биосфера и литосфера). Хемиски циклуси во 
природата. Загадување на животната средина: загадување на воздухот, водата и почвата; материјали и 

циклуси на материјалите; енергија и движење на енергијата; технолошки развој. Загрозеност на животната 

средина: промена на климата, озонска обвивка, биодиверзитет, отпад и др. Современи концепти за заштита 

на животната средина.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ј. Наумоски 

Хемија на 

животна средина 

(лекции 1 и 2) 

  

2.  

NATO STANAG - 

Allied doctrine for 

environmental 

protection best 
practices for NATO 

deployed 

compounds 

 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. M. O’Keef 
Modern Aplications 

of Chemistry 

Department of Chemistry, 

US Military Academy 
1995 

2. R. Chang 
Chemistry, fourth 

edition 

McGraw-Hill, Hightstown, 

NJ, USA 
1991 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 3 

(СФВС 3) 

2. Код ZZ303 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклу с 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување.  

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
5 часа 

16.2. 
Скијање и обука во зимски 
услови 

40 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  
Специјално физичко образование  

 

“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

 2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

 Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ОПШТА ТАКТИКА 1 (ОТ1)  
2. Код ZZ304 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор  на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  предавач Никола Клетников, потполковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Со изучување на предметот питомците треба да се здобијат со фундаментални теоретски и практични знаења 

од општата тактика и тактиката на родовите. Покрај тоа кај питомците треба да се развие интерес за 

проучување на военостручната литература и следење на современите достигнувања од областа на тактиката 

во АРМ и во современите армии.  

11. 

Категоријален систем: Вовед во предметот; Вооружени сили на Република Македонија  

Копнена војска; ВВ и ПВО; ВМ како видови на ВС.  

Тактички знаци и кратенки; Пешадија како род на КоВ; Артилерија како род на КоВ; ОМЕ како род на КоВ; 
АРЕ за ПВО како род на КоВ; Инженерија како род на КоВ; АБХО како род на КоВ; Врски како род на КоВ .  

12. Методи на учење: Кооперативно и активно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 
(топографски знаци, есеи, проектна 

задача)  

10 бодови 

17.3. 
Активност и практична работа на 
терен 

10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)  

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. С.Цветковиќ Општа тактика 
Воена академија 

Скопје 
2000 

2. А.Газафер 
Тактика како 

вештина 
Скопје 2003 

3. 

Лекции од 

предметниот 
наставник  

   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. М.Петровски Општа тактика 1, 
Воена академија 

Скопје 
2011 

2.  

НАТО- публикации          

( ФМ и АЈП- 

публикации) 

  

3.         
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1. Наслов на предметот  
СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ И ЗАШТИТА 

И СПАСИУВАЊЕ (СУКЗС)  

2. Код ZZ 304 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, заштита и спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  
Катедра за одбрана, кризен менаџмент и заштита и спасување  

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Менде Солунчевски, доцент 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да добијат основни теоретски знаења од областа 

на кризниот менаџмент и заштитата и спасувањето.  Да знаат да ги дефинираат основните поими на 

кризниот менаџмент и заштитата и спасувањето. Да се запознаат со организациско-функционална 

поставеност на системите за управување со кризи и заштита и спасување во меѓународните и регионални 

организации и во развиените држави и соседните држави. Да се запознаат со системите за управување со 
кризи и заштита и спасување во Република Македонија и нивните основни цели, задачи и функции.    

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими на предметот и нивно дефинирање; Развој на системите 

за управување со кризи и запштита и спасување;  Принципи цели и задачи; Меѓународни и регионални тела  

за управување со кризи и запштита и спасување; М еѓународни основи на националните платформи за 
намалување на ризици и катастрофи; Системите за управување со кризи и запштита и спасување во 

развиените и соседните држави; Процена на загрозеност на РМ од изворите на загрозување; Организирање 

на  системите за управување со кризи и запштита и спасување во РМ; Планирање, раководење и 

контролирање во  системите за управување со кризи и запштита и спасување и обезбедување и развој на 

човечки ресурси во  системите за управување со кризи и запштита и спасување 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Менде 

Солунчевски 
Мирвет Рамадани 

Системи за 

управување со крзи и 
заштита и спасување 

Воена академија, 

Скопје -Интерна 
скрипта 

2011 

2. 
Менде 
Солунчевски 

Менаџмент на 

човечки ресурси во 
системоит за заштита 

и спасување 

Микена, Битола 

  

2008 
 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Марина 

Митревска  
Кризен Менаџмент  

Македонска 

ризница, 

Куманово 

2005 

2. Лидија Георгиева 
Менаџирање на 
ризици 

Југореклам, 
Скопје 

2006 

3. 
Менде 

Солунчевски Цивилна заштита 
Југореклам, 

Скопје 
2005 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3 (AJ3) 

2. Код ZZ3051 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
средно / интермедиате  ниво Б1  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само да:  

разменуваат информации за професии на луѓе, да оставаат пораки на телефон, да даваат предлози, да даваат 

свои мислења, користат фрази и изрази од секојдневниот говор, да се извинуваат во одредени ситуации.  

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво.  
Граматичките структури се адекватни за средно ( intermediate) ниво.  Во посебниот дел се обработуваат 

селектирани теми од Campaign 1 и 2, Macmillan. Општо образовното подрачје опфаќа 80 % додека посебниот 

дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Sue Kas, Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

(intermediate) 
 

  

2.  

Campaign 1 и 2 (селектирани 

теми поврзани со воената 
струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English 
Files, Oxford; Upstream; 

Express Publishing 

(intermediate) (за општиот 

дел) 

  

2. 

 

Breakthrough (селектирани 

теми поврзани со воената 

струка)   

3.         



16.2. ПРЕДМЕТНИ ПРПГРАМИ ВП 1 И 2 ГПДИНА 

Страна  154 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 1 

(AJВТ1) 

2. Код ZZ3052 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
средно / интермедиате  ниво Б1  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само да:  

разменуваат информации за професии на луѓе, да оставаат пораки на телефон, да даваат предлози, да даваат 

свои мислења, користат фрази и изрази од секојдневниот говор, да се извинуваат во одредени ситуации.  

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво.  

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво. Се обработуваат селектирани теми 
од Campaign 1 и 2, Macmillan. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека  20 % од наставниот фонд се остава 

за комуникација на општи и секојдневни теми.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Sue Kas, Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

(intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 1 и 2 (селектирани теми 
поврзани со воената струка) 

  

3.  Command English book Longman  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English 

Files, Oxford; Upstream; Express 
Publishing (intermediate) (за 

општиот дел)  

  

2. 
 

Breakthrough (селектирани теми 

поврзани со воената струка)   

3.         
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1. Наслов на предметот  СОЦИОЛОГИЈА (СОЦ)  

2. Код ZZ3061 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Владо Петровски, вонреден професор 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Да се имаат положено претходните предмети од областа на 

општествените науки 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на студиската програма по предметот ќе се 

состои во запознавање на студентите со основните прашања и проблеми на социологијата како научна 

дисциплина-предметот, методите, теориските ориентации и перспективи.  

11. 

Содржина на предметната програма: Развојот на општествената мисла.Настанок и развој на 

социологијата.Поим и задачи на социологијата.Предмет и методи во социологијата.Општеството како 

проблем во социологијата. Поимот општество и различните пристапи во социолошкото проучување. Поим и 

елементи на општествената структура.Етнички заедници.Различни пристапи и модели за анализа на 

вертикалната општествена структура.Социолошки обележја на основните општествени слоеви; Општествени 
институции и организации.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТСх25 часови = 100 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                      
25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. В.Петровски Социологија 
Педагошки факултет, 

Штип 
2006 

2. М.Ташева Социологија 
Филозофски 

факултет, Скопје 
2003 

3. М. Ташева Развој на општествената мисла  Филозофски 

факултет, Скопје 2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. М.Tripkvic Osnovi sociologije Novi Sad 2006 

2. И. Ацевски Социологија 
Филозофски 

факултет, Скопје 
2000 

3.     
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1. Наслов на предметот  
КОМУНИКАЦИЈА И KОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ 

(ККМВ) 

2. Код ZZ3062 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците/студентите да се стекнат со основните теоретски 

знаења од областа на комуникацискиот процес и видовите на комуникација, да ги доразвијат своите 

комуникациските вештини и да го разберат значењето на нивната правилна употреба во насока на водење 
ефективна комуникација во процесот на ефективното и ефикасно извршување на поставените задачи. Да ги 

увидат бариерите за ефективна комуникација и да ги совладаат начините за нивно надминување. Да ја 

осознаат различната динамика на комуникациски процеси во секоја од фазите на развој на групата во тим. Да 

ги увидат спецификите на комуникациските процеси во рамките на хиерархиските организациски структури. 

Да ја осознаат важноста за соработка со медиумите во процесот на комуниција со јавноста во текот на 
извршувањето на работните задачи. Теоретски и практично да се запознаат со постапките, техниките и 

правилата за подготвка на ефективен јавен настап на различни видови медиуми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Комуникација и комуникациски вештини: Елементи на 
Комуникациски процес; Видови и значење на различните видови на комуникација( вербална, паравербална и 

невербална);Техники на прашување; Активно слушање; Повратна реакција и правила на повратна реакција 

(Фидбек); Емоционалната интелигенција како важен аспект на комуникцијата; Ефективна комуникација и 

Бариери во комуникација; Тимска комуникација и фази во тимската комуникација;  

Односи со медиумите: Запознавање со различните видови медиуми и нивното влијание врз јавноста; 
Основни правила на односите со медиумите; Подготовка за ефективен медиумски настап ;Техники за ТВ и 

Радио интервју и изјава; подготовка на говор според формулата за успешен говор; Подготовка на соопштение 

за јавноста; Подготовка и одржување на брифинг за медиумите. Кризна комуникација;  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТСх25 часови = 100 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Owen Hargie, Christine 
Saunders, David 

Dickson 

Social skills in interpersonal 

communication 
Routledge 1994 

2. 
Dennis L. Wilcox, Glen 
T. Cameron, Philip H. 

Ault, Warren K. Agee 

Public Relations: Strategies and 

Tactics 

Allyn and 

Bacon 
2005 

3. Peter Thomson Tajna Komunikacije  
BARKA 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Brajan Trejsi Moc Govora Beograd 2008 

2. Данијел Големан Емоционална интелигенција Клуб Матица 2006 

3. Joseph A. DeVito 
 Messages: Building interpersonal 

Communication skills  

Harpert 

Collins  
1996 

  4.     
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 (ФЈ1) 

2. Код ZZ3071 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Француски 1, од можни 4 нивоа  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 

за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
1. ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик,  

2. ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од 

областа на воената терминологија  

ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 

особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Претставување и карактеризирање на личност, пишување на 

биографија, изразување на восхит, интерес, рамнодушност, отфрлање, изразување на желба, давање на 

претпоставки, убедување, изразување на неопходност и обврска, изразување на презир, раскажување на 
етапите низ кои поминува една фирма (планови, успеси и неуспеси), следење на фкати, спорт, телевизија, 

театар, разни настани (природни катастрофи, несреќи, криминални дејствија).  

Воен профеионализам, Развој на вредностите, Автоматски пиштол ПП-90М. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи       5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 1 (ГЈ1)  
2. Код ZZ3072 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 3  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции). Целта на наставата по германски јазик е оспособување на 

студентите да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во секојдневните животни ситуации, 
запознавање со основните структури на германскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за 

комуникација, како и за познавање со определено ниво на воената терминологија. При тоа се развиваат 

способностите за слушање, зборување, читање и пишување на германски јазик, се проширува и збогатува 

обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и 

студентите ќе се запознаат културата и традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  Ориентирање во градот и изразување правец. Запознавање со служби и 

професии. Секојдневни ситуации, барање нешта, пишување покани и реагирање на нив. Раскажување во 

минато време. Активности на работното место и во слободно време. Изразување на временски определби. 
Изразување на права и обврски кога се живее во заедница. Разговори за извршена работа и работа која треба 

да се изврши. Цивилизациски теми (Божиќ и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. 

Запознавање со воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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    5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 1, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.       
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 1 (АЛЈ1)  

2. Код ZZ3073 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот  јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

 -ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

-ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Ориентирање во градот и изразување правец. Запознавање со служби и професии. Секојдневни ситуации, 
барање нешта, пишување покани и реагирање на нив. Раскажување во минато време. Активности на 

работното место и во слободно време. Изразување на временски определби. Изразување на права и обврски 

кога се живее во заедница. Разговори за извршена работа и работа која треба да се изврши. Цивилизациски 

теми (Божиќ и празниците во Албанија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со воена 

терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 
стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 
соодветна содржина од 

интернет 

   

3.         
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16.2.4. ПРЕДМЕТИ ВО 2. ГОДИНА, 4. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА (ММВ) 

2. Код ZL401 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за воена логистика  

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Елениор Николов, доцент, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
математика 1, физика, хемија  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  

моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува 

нивно правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед, конструкција и основни поими на клипните мотори СВС; Опис на 

работата, теоретски и реални циклуси кај моторите СВС; Параметри на моторот и топлински биланс; Основни 

делови на моторот, механизам за развод на работната материја; Горива за моторите СВС; Системи за довод на 

гориво и воздух и создавање на смеса кај  Ото моторите; Систем за довод на гориво и создавање на смеса кај 

Дизел моторите; Систем за запалување на смесата кај Ото моторите; Уреди за стартување на моторот, 
подмачкување на механизмите во моторот и ладење на моторите;  

Композиција на моторно возило, теоретски основи, влечен биланс и биланс на моќност; Конструкција на 

моторните возила; Тркала и пневматици; Помошни системи на моторните возила, систем за кочење; Систем за 

управување на моторно возило; Систем за потпирање на моторно возило;  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на секој 

од колоквиумите 

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 
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Димитровски М., Тодор 

Д., Николов Е., 

Мотори и моторни 

возила 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

 1999 

2. 
Димитровски М., Тодор 

Д., Николов Е., 

Практикум мотори и 

моторни возила 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, Скопје 

 1999 

3.        

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Давчев Т. Автомобилски мотори 
ГТЗ, НИП Студентски 

збор,  Скопје 
2004 

2. Давидовиќ Ѓ.  
Конструкција на 

моторите 

Машински факултет, 

Скопје 
1986 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 4 

(СФВС 4) 

2. Код ZL402 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 
сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 
метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16.1. 
Пливање и обука во летни 

услови 
45 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

 2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

 1983 
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1. Наслов на предметот  ОПШТА ТАКТИКА 2 (ОТ2) 

2. Код ZL403 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена науки и воени доктрини  

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  м-р Миле Петровски, прeдавач, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Стекнати знаења од предметот ОТ 1 

10. 

Цели на предметот: Со изучување на предметот питомците треба да се здобијат со фундаментални 

теоретски и практични знаења од општата тактика и тактиката на родовите. Покрај тоа кај питомците треба 

да се развие интерес за проучување на военостручната литература и следење на современите до стигнувања 

од областа на тактиката во АРМ и во современите армии.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: Оперативни системи на бојното поле; Основни 

тактички концепти; Морално-психолошки подготовки; Движење; Нападни дејства; Ангажирање на ТЕ на 

борбените родови во нападни дејства; Организација на БСП во нападни дејства; Премин преку река; 

Експлоатација и гонење; Одбрамбени дејства; Ангажирање на ТЕ на борбените родови во одбрамбени 
дејства; Опкружување и пробив од опкружување; Борбени дејства на ПЗТ; Заседни операции; Маскирање; 

Осигурување. Останати операции. Вежби: Графичко претставување на ТЕ на марш; Графичко 

претставување на ТЕ во напад;   Графичко претставување на ТЕ на борбените родови во напад; Графичко 

претставување на ТЕ на БСП во напад. Графичко претставување на ТЕ во одбрана; Графичко претставување 

на ТЕ во опкружување и  пробив од опкружување; Графичко претставување на ТЕ во одстапување;   
Графичко претставување на ТЕ на борбените родови во одбрана; Графичко претставување на логистичките 

единици во ТЕ во одбрана.Графичко преставување  на ТЕ во  изведување на останатите операции   

12. Методи на учење: Кооперативно и активно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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   

16.2. Самостојни задачи   

16.3. Домашно учење 5 часови 

16.4. 

Работа на терен (Логорување 

2: ОВО – тим/одделение; 

Тактичка обука и 

Вооружување со НГ;) 

60 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект, есеи, 

проектна задача)  
10 бодови 

17.3. Активност на часот  3 бодови 

17.4. 
Активност и практична работа на 
терен 

7 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)  

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група автори  

Прирачник за 

пешадиски стрелачки 

вод и одделение  
(превод на ФМ 7-8)  

МО на РМ 2000 

2. 
С. Цветковиќ, 
пензиониран 

пполковник  

Тактика како воена 
вештина, Борбени 

дејства на баталјон  

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2003 

3. 
Адил Газафер, 

генерал во пензија  

Тактика како воена 
вештина, тактички 

симболи и термини 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО- 
публикации  

ФМ 3-90; ФМ 7-8; ФМ 
7-10 и АЈП и 

останати  публикации  

  

2. Група автори 

Тактика на 

борбените родови и 
БСП 

 

  

3.         
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1. Наслов на предметот  

ТИПОЛОГИЈА НА ЦИВИЛНИ НЕСРЕЌИ И 

КАТАСТРОФ И, МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПРОЦЕНА И 

МАПИРАЊЕ (ТЦНКМПМ)) 

2. Код ZL 403 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, Заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент и заштита и спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/4 6. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Александар Главинов, доцент, потполковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Со тематските содржини кои се разработуваат на вежбите се прави 

поврзување со претходно стекнатите знаеања од пошироката област 

на системот за управување со кризи и заштитата и спасувањето со 

потесната проблематика на управувањето со ризици и управувањето 
со ризици од несреќи и кататсрофи.  

10. 
Цел на предметот е детално проучување на типовите на цивилните несреќи и катастрофи, како и разработка и примена на 
методологиите за нивно проценување, проценување на штетите од цивилните ризици и опасности како и нивно просторно 
прикажување со помош на АrcGIS со класични и електронски мапи. 

11. 

Содржина на предметната програма: Поим и дефинирање на цивилни несреќи и катастрофи; Типови на цивилни несреќи и 

катастрофи; Видови на методологии за процена на цивилни ризици и опасности; Креирање на методологии за 
проценување на цивилни ризици и опасности; Методологија за проценување на штети; Проценување на цивилни ризици и 
опасности; Проценување на штети настанати од цивилни несреќи и катастрофи; Анализа на проценети ризици и 
опасности, несреќи и катастрофи; Теориски и апликативни аспекти на ГИС; АrcGIS-ArcCatalog; АrcGIS-ArcMAP; АrcGIS-

ArcToolbox; Изучување на техники на претставување на ситуациони несреќи и катастрофи со помош на АrcGIS; 
Мапирање на топографски карти и просторни планови со помош на АrcGIS. Мапирање на донесени одлуки на 
топографски карти и просторни планови со помош на АrcGIS; Компаративни анализи на методологии и процени на 

цивилни ризици и опасности на системите на земјите – членки на ЕУ и НАТО. Практична настава: a) oсновните 
методолошки постапки, техники и инструменти за анализа, процена и евалуација на ризиците; б) местото и улогата на 
мапирањето, односно просторното прикажување на геореференцирани податоци во врска со елементите на ризикот; в) 
запознавање со основните техники на мапирање на ризици, креирање на стратегии и сценарија за одговор на проценетиот 

ризик; г) поврзаноста на процената со раното предупредување и алармирање заради превенирање на ризикот и 
избегнување на несреќи и катастрофи; д) планирање на мерките и употребата на  ресурсите и капацитетите на системот за 
управување со кризи и заштита и спасување; ѓ) оперативно справување со настанати несреќи и катастрофи; е) анализа и 
процена на последици и штети од несреќи и катастрофи; ж) примена на методологии за процена на штети ; з) изработка на 

планови за санација и ревитализација после настанати несреќи и катастрофи; ѕ) учење-искуства од случени несреќи и 
катастрофи. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. А.Главинов 
Интерна скрипта по 
ТЦНКМПМ 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2010 

2. Георгиева Л.,:  
Менаџирање на 

ризици, 

Филозофски 

факултет, Скопје,  
2006, 

3. 

проф.д-р Михаил 

Гаревски и  

проф. д-р Зоран 

Милутиновиќ, 

Насоки за развивање 

на методологии за 

процена на ризици и 

опасности и нивните 

импликации,  

Филозофски 

факултет, Скопје,  
2004 

4. Мојански Ц.,  

 Методологија на 

научно-истражувачка 

работа, Скопје,  

 Филозофски 

факултет, Скопје,  

1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Национална 

концепција за одбрана 

и безбедност 

Службен весник 

на РМ 
 

2.  
Закон за заштита и 

спасување 

Службен весник 

на РМ 
 

3.  
Закон за управување 
со кризи 

Службен весник 
на РМ 

 

4.  
Хјого рамка на 

активности 2005-2015, 
  

5. 
  

Посочени WEB 

страници од интернет  
 Интернет 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ВОЕНА ИСТОРИЈА (ВИ) 

2. Код ZL4041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник  д-р Aлександар Стојчев, доцент 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да добијат теоретски знаења од 

воената историја, да ја сфатат суштината, карактерот и тактиката на војувањето, развојот на вооружувањето, 

воената организација и вештини, како и поврзаноста на факторите во водењето на војна во  различни 

историски периоди и околности.  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во воената историја како наука, нејзин предмет, методологија, 

терминологија, цели и задачи, односно применливост; Военото организирање и воената вештина во 

античкиот период; Војувањето во средниот век; Војните на Наполеон; Граѓанската војна во САД; Првата 

светска војна; Втората светска војна; Современи локални војни;  Запознавање со факторите и условите кои 
влијаеле врз развојот на македонската војска низ историјата; Воената организација и воената вештина на 

античките Македонци; Военото организирање во средновековна Македонија; Организацијата и воената 

вештина на Самоиловата македонска војска; Востанијата и војните во Македонија од XI до XIV век; 

Османлиското освојување на Балканскиот Полуостров и навлегувањето во Македонија; Борбата на 

македонскиот народ против Османлиската власт до XIX век; Ослободителната и револуционерната борба на 
македонскиот народ во XIX век; Илинденското востание; Воените настани во Македонија во периодот по 

Илинденското востание до Балканските војни; Македонија во Балканските војни; Македонија во Првата 

светска војна; Македонија во Втората светска војна.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојчев Ванче Воена историја на Македонија  
Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” - Скопје 

2000 

2. Стојчев Ванче 
Воена историја на Македонија - 

скици 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” - Скопје 

2000 

3. Stojčev Vanče 
Military history of Macedonia - 
Maps 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски“ - Скопје 

2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Александар 
Стојчев  

Дојран 1915-1918, (Воени 
операции) 

Институт за 
национална историја 

– Скопје 

2007 

2. 

Ванче Стојчев, 

Александар 
Стојчев  

Букурешкиот мировен договор и 

поделбата на Македонија во 
1913 година 

Институт за 

национална историја 
–Скопје 

2011 

3. 
Александар 

Стојчев  
Нобеловците и АРМ за мирот  

Воен музеј во состав  

на Министерството 
за одбрана на 

Република 

Македонија 

2011 
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1. Наслов на предметот  ЕВОЛУЦИЈА НА БОРБЕНИ ПОСТАПКИ (ЕБП)  

2. Код ZL4042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник  д-р Андреј Илиев, доцент, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Да се имаат положено предметите: Социологија, Воена историја 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да добијат  теоретски и практични 

знаења од предметот Еволуција на борбените постапки, да ја сфатат суштината и карактерот на борбените 

постапки во војувањето, развојот на вооружувањето, воената организација и вештини, како и поврзаноста на 

факторите во водењето на војна во различни историски периоди за различни земји во светот.  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во Еволуција на борбените постапки како наука, нејзин предмет, 

методологија, терминологија, цели и задачи, односно применливост; Еволуција на борбените постапки во 

античкиот период; Еволуција на борбените постапки во средниот век; Еволуција на борбените постапки во 

новиот период; Еволуција на борбените постапки на македонскиот народ во античкиот, средниот и новиот 
период; Еволуција на борбените постапки во дел од земјите на Балканот; Еволуција на борбените постапки 

за време на Првата и Втората светска војна; Еволуција на борбените постапки во дел од европските и 

светските земји: Австрија, Германија, Франција, Русија, Велика Британија,САД; Еволуција на борбените 

постапки во современите локални, регионални и глобални војни; Еволуција на борбените постапки во 

сегашниот и идниот период.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТСх25 часови = 100 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часа 

16.3. Домашно учење 20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Андреј Илиев 
Еволуција на борбени постапки  (интерна 
скриптта)  

Воена 
академија 

2012 

2. 

Џон Бејлис, 

Стив Смит, 
Патриша 

Овенс 

Глобализација на светската политика  Скопје 2009 

3. Mark Husband Applied Warfare 
USA, Alabama 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Андреј Илиев 
Воените операции на Османлиската 

војска (1371-1689) 

Соларис 

принт,Скопје 
2010 

2. Андреј Илиев 
Воените операции на Османлиската 
војска (1876-1909) 

Соларис 
принт,Скопје 

2010 

3. 
Глен 

Х.Снајдер  
Политики на Алијансите Скопје 2009 

  4. Кенет Н.Валц Теорија на меѓународната политика  Скопје 2008 
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1. Наслов на предметот  ВОЕНА АНДРАГОГИЈА (ВА) 

2. Код ZL4051 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии (изборен)  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник  виш предавач Кемо Ѓозо, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Социологија, Психологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Наставата од овој предмет треба да ги оспособи питомците за 

нивната андрагошка функција со војниците - синтетизирање на стекнатото воено-стручно знаење во форма 
погодна за воспитување, образование и обука на војниците.  

11. 

Категоријален систем: основни педагошки процеси и поими  (воспитување, образование, обука, 

оспособување); изведени  педагошки и андрагошки процеси и поими (самообразование,  настава, проучување, 

учење и сл.); Систем на педагошки и андрагошки дисциплини (предмет, задачи, меѓусебни односи); Основни 
фактори на армиското образование и воситување; Историски приказ на военото образование во РМ, Воено-

андрагошки принципи; Кибернетички третман на воспитно-образовниот процес; Содржина на военото 

образование и воспитување; Средства; Методи (начини); Организација; Методичка артикулација на модел за 

теориски знаења; Методичка артикулација за воена обука; Планирање, програмирање и подготвување за 

воспитно -образовна работа: функција и значење, содржина и модели; Следење, оценување и вреднување на 
воспитно -образовните  резултати.  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
виш. пред. Кемо 

Ѓозо 

Воена андрагогија - 

скрипта 

Воена академија 

Скопје 
2010 

2. 
виш. пред. Кемо 

Ѓозо 
Дитактика - скрипта 

Воена академија 

Скопје 
2010 

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
д-р. Илиевски 

Александар  

Дидактички 

опсервации  

УКИМ Скопје, 
Педагошки 

факултет „Св. 

Климент 

Охридски“ Скопје 

 

2.     

3.       
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1. Наслов на предметот  ВОЕНА ПСИХОЛОГИЈА  (ВП) 

2. Код ZL4052 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник  м-р Јулијана Стојанова, предавач  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да обезбеди питомците и студентите на 

Воената академија да  развијат чувство и разбирање на динамиката на психолошките процеси и реакции во 
војската.Целите на изучување се фокусирани на самосвесноста и почитување на човековото однесување, 

способноста да се разбере и примени влијанието во социјалните ситуации, вештини во примената на 

ефективното раководење, применето во различни околности и почитувањето на  неопходноста од личен 

интегритет, значењето на човековото достоинство и потребата од континуирано  размислување за 

сопствените вредности и професионално однесување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  Предмет, цел и задачи на психологијата и на воената психол. Психички процеси, 
состојби и особини. Методи и техники  на воената  психологија.  Настанување и развој на психата. Инстикти, навики, 

интелектуално однесување. 
 Психички процеси и состојби- Пeрцепција, осети видови осети, основни карактеристики на 
осетливоста.Учење.Поим.Видови: едноставно, сложено, вербално и моторно.Помнење и заборавање.поим. Мислење и 
говор.Поим.Заклучување и судење. Мислење и асоцијации.Видови.  Емоции.Поим, емоција-чувство.Карактеристики, 

проценување, видови, развој. Мотивација. Поим. Видови мотиви: биолошки, социјални, лични.Хиерархија. Посебни 
состојби на свеста. Сон и спиење. Личност  - Поим. Структура на личноста. Типологии и теории за личноста.  
Комуникација. Вербална и невербална комуникација. Его простор, големина, облик. 

 Посебни прашања од Воената психологија - Психолошки основи на системот на одбирање и распоредување на кадри за 
потребите на армијата. Психологија на воениот колектив.Поим, структура, динамика. Динамика на мотивационите 
процеси во армиската средина. Психолошки основи наморалот на припадниците на армијата. Психолошки основи на 
обуката и припадниците на армијата. Напредување во текот на обуката и  индивидуални разлики Психолошки основи на 

јавнопто мислење во воениот колектив. Поим. Специјална војна. Психолошка војна и одбрана. Поим.  Психолошки 
проблеми на односот човек - воена техника. Инженериска психологија. Карактеристики на современите оружја и борбена 
техника. Карактеристики на активноста на операторот. Психолошки основи на рационализација на ставот и движењата на 
операторот. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Арнаутовиќ, 

Касагиќ, Пајевиќ  
Војна психологија Белград 1988 

2. 

Верица 

Стаменкова-

Трајкова 

Психологија Скопје 1995 

3. Луков, Платонов Војна психологија 
Белград 1967 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. М.Гузина Кадровска психологија Белград 1980 

2. 
А.Фулгоси 
 

Психологија личности Загреб 
1997 

 

3. 
Г.Капор, 

К.Вујошевиќ Војна психијатрија  Белград 
1987 
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1. Наслов на предметот  
MАТЕМАТИЧКИ МЕТОДИ ВО ТЕОРИЈАТА НА РИЗИЦИ 

(ММТР) 

2. Код KL 4041 

3. Студиска програма  

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент и заштита и спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест) 

8. Наставник  д-р Жанета Попеска, редовен професор 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика 1, Математика 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните статистички методи на 

обработка и интерпретација на множество податоци. Усвојување на основните поими од област на 

веројатноста. Запознавање со поимот на ризик и методите за негова проценка и анализа. 

Разгледување на некои математички модели на ризици.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основна статистичка обработка на податоци. Видови на 

променливи. Таблици на распределба на честоти и нивни графички прикази, мерки на локација на 

податоци, марки на расејување (дисперзија)  на податоци., мерки на поврзаност на две променливи. 

Елементи од теорија на  веројатност: пресметување на веројатност на случаен настан,  веројатност од 

сложени настани, независност на настани и условна веројатност. Дискретни распределби на 

веројатностите, нормална распределба. Поимот на ризик. Графичко претставување на ризичните настани: 

Венови дијаграми, дрва. Типови на ризици и класификација на моделите на ризик. Мерки на ризик. 

Фактори на ризик и распределби на губитоци. Проценка на ризикот. Кванtититативна и квалитативна 

анализа на ризикот. Презентација на резултатите. Некои математички модели на ризици.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх20 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 15  часови 

16.2. Самостојни задачи 15  часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. H.Buhlmann  

Mathematical 

Methods of Risk 

Theory 

Springer-Verlag  1970 

3. 
Ж. Попеска,  

Н. Серафимова 

Наставни белешки и 

дополнителен 
материјал подготвен 

од страна на 

предметните 

наставници 

 Интерни материјали 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Број Автор Наслов Издавач Година 

1. C.M.Grinstead, J.L.Snell 
Introduction to 

probability 

American 

Mathematical 

Society 

1997 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  
ОСНОВИ НА ОБРАБОТКА И МОДЕЛИРАЊЕ НА 

ПОДАТОЦИ ВО АКТУАРСТВО (ООМПА)  

2. Код KL 4042 

3. Студиска програма  

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент и заштита и спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест) 

8. Наставник  д-р Жанета Попеска, редовен професор 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика 1, Математика 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основни статистички методи на 

обработка и интерпретација на множество податоци. Запознавање со основи  на веројатност. Да се 

даде основа на финансиската математика и нејзината примена во актуарството.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основна статистичка обработка на податоци. Видови на 

променливи. Таблици на распределба на честоти и нивни графички прикази, мерки на локација на 

податоци, мeрки на расејување (дисперзија)  на податоци, мерки на поврзаност на две променливи. 

Елементи од теорија на  веројатност: пресметување на веројатност на случаен настан,  веројатност на 

сложени настани, независност на настани и условна веројатност. Дискретни распределби на 

веројатностите, нормална распределба. Елементи од финансиска математика: детеминистичка теорија на 

каматни стапки, основни функции на камати, дисконтирана вредност на парите, вовед во веројатносна 

анализа на штети. Математичка основа на осигурување:  Функција на доживување и таблици на живот. 

Класификација на ризици. Мерење и проценка на ризици со посебен осврт на финансиски ризици. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх20 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ralevic R. 
Finansijska i aktuarska 

matematika 

Savremena 

administracija, 

Belgrad 

1975 

2. Bowers, Newton L et al Actuarial Mathematics Society of Actaries 1997 

3. 
Ж. Попеска,  

Н. Серафимова 

Наставни белешки и 

дополнителен материјал 

подготвен од страна на 
предметните наставници 

Интерни 

материјали 
2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Број Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  ТЕОРИЈА НА СИСТЕМИ (ТС)  

2. Код ZL4061 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта е студентите да стекнат основни теориски и практични 

знаења за системите, нивното математичко моделирање и претставување, анализата на состојбата и добивање 

решение на состојбените равенки на движење на системите. Исто така, студентите треба да ги изучат 

основните структурни особини: стабилност, управливост и набљудливост, како и да се запознаат со техниките 

на управување и естимација на состојбата на системите. Со користење на компјутерски алатки 
(МАТЛАБ/СИМУЛИНК) студентите треба да се оспособат за практично решавање задачи поврзани со 

анализата на конкретни динамички системи.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими и дефиниции на теоријата на системи; Математички 

модели и класификација на системите; Примери на динамички системи во практиката; Математички опис на 
динамичките системи: линеарни динамички системи, диференцијални равенки и Лапласова трансформација, 

опис на динамичките системи во просторот на состојба; Решение на равенките на состојба; Фундаментална 

матрица и нејзини својства; Стабилност на динамичките системи; Управливост и набљудливост на системите; 

Техники на управување и естимација на состојбата на динамичките системи; Дискретни динамички системи; 

Примена на компјутерски алатки (МАТЛАБ/СИМУЛИНК) за анализа на состојбата на динамичките системи.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 15 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата.  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции и предавања од 

предметниот наставник 
  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр . 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Dorf R., Bishop, R. Modern Control Systems 
Addison Wesles, 

NY, USA 
1995 

2. Nise Norman S. 
Control System 
Engineering 

Addison Wesles, 
NY, USA 

1995 

3. Ogata K. 
State space analysis of 
control systems 

Prentice - Hall Inc.,  

Englewood Cliffs, 
London, 
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1. Наслов на предметот  МЕТОДИ НА ОПЕРАЦИСКИ ИСТРАЖУВАЊА (МОИ)  

2. Код ZL4062 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 

основни теоретски знаења од областа на операциските истражувања, како методологија за примена на 

напредни принципи, методи и средства во поддршката на одлучувањето при управувањето со сложени 
системи во одбраната,  безбедноста, економијата, инженерството и други области. Се работи за 

интердисциплинарен приод при проучувањето и дизајнирањето на развојот на сложени системи, процеси или 

операции, со цел да се остварат ефективните потреби на корисниците на најекономичен и висококвалитетен 

начин. Исто  така,  со  изучување на овој предмет треба да стекнат практична обука во користењето на 

компјутер  и софтверски пакети од оваа област.  

11. 

Содржина на предметната програма: Примена на научни методи при решавање на проблемите во 

одбранбениот сектор; Nau~en pristap vo upravuvaweto so slo`eni sistemi; Методи на оптимизација 

(математички); Линеарно програмирање; Симплекс метода; Нелинеарно програмирање; Динамичко 

програмирање; Техники за менаџирање со проекти; Мрежно планирање и управување; Основни елементи и 
структура на мрежен дијаграм; Временска анализа по CPM и PERT методи; Microsoft MS Project; Транспортeн 

проблем; Масовно опслужување и поток на настани; Управување со залихи.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 

Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 

Скопје 
 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Taha H. A. 

Operations 

Research: An 

Introduction  

Maximillan Publishing 

Company, New York, 

Third edition 

1982 

2. 
Hillier F. S., Liebermann 

G. J. 

Introduction to 

Operations 

Research  

McGraw-Hill, New 

York, 8-th edition, 
2005 

3. D-r Jovan J. Petrić 

Operaciona 

istražinanja, 

Knjiga I i II  

Naučna knjiga, 

Beograd, 9-to izdanje,  
1989 
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 (AJ4) 

2. Код ZL4071 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
средно / интермедиате  ниво Б1  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации ; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само да:  

разменуваат информации за професии на луѓе, да оставаат пораки на телефон, да даваат предлози, да даваат 

свои мислења, користат фрази и изрази од секојдневниот говор, да се извинуваат во одредени ситуации.  

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво.  
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво. Во посебниот дел се обработуваат 

селектирани теми од Campaign 1 и 2, Macmillan. Општо образовното подрачје опфаќа 80 % додека 

посебниот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Sue Kas, Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

(intermediate) 
 

  

2.  

Campaign 1 и 2 (селектирани 

теми поврзани со воената 
струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English 
Files, Oxford; Upstream; 

Express Publishing 

(intermediate) (за општиот 

дел) 

  

2. 

 

Breakthrough (селектирани 

теми поврзани со воената 

струка)   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 2 

(AJВТ2) 

2. Код ZL4072 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
средно / интермедиате  ниво Б1  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само да:  

разменуваат информации за професии  на луѓе, да оставаат пораки на телефон, да даваат предлози, да даваат 

свои мислења, користат фрази и изрази од секојдневниот говор, да се извинуваат во одредени ситуации.  

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво.  

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво. Се обработуваат селектирани теми 
од Campaign 1 и 2, Macmillan. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека  20 % од наставниот фонд се остава 

за комуникација на општи и секојдневни теми.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Sue Kas, Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

(intermediate) 

 

  

2.  

Campaign 1 и 2 (селектирани 

теми поврзани со воената 

струка) 

  

3.  Command English book Longman  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English 

Files, Oxford; Upstream; 

Express Publishing 

(intermediate) (за општиот 
дел) 

  

2. 
 

Breakthrough (селектирани 

теми поврзани со воената 
струка)   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2 (ФЈ2) 

2. Код ZL4081 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1, од можни 4 нивоа  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

1. ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик,  

2. ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од 

областа на воената терминологија  
ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 

особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Претставување и карактеризирање на личност, пишување на 
биографија, изразување на восхит, интерес, рамнодушност, отфрлање, изразување на желба, давање на 

претпоставки, убедување, изразување на неопходност и обврска, изразување на презир, раскажување на 

етапите низ кои поминува една фирма (планови, успеси и неуспеси), следење на фкати, спорт, телевизија, 

театар, разни настани (природни катастрофи, несреќи, криминални дејствија).  

Воен профеионализам, Развој на вредностите, Автоматски пиштол ПП-90М. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 2 (ГЈ2)  
2. Код ZL4082 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 3  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции). Целта на наставата по германски јазик е оспособување на 

студентите да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во секојдневните животни ситуации, 
запознавање со основните структури на германскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за 

комуникација, како и за познавање со определено ниво на воената терминологија. При тоа се развиваат 

способностите за слушање, зборување, читање и пишување на германски јазик, се проширува и збогатува 

обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и 

студентите ќе се запознаат културата и традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  Ориентирање во градот и изразување правец. Запознавање со служби и 

професии. Секојдневни ситуации, барање нешта, пишување покани и реагирање на нив. Раскажување во 

минато време. Активности на работното место и во слободно време. Изразување на временски определби. 
Изразување на права и обврски кога се живее во заедница. Разговори за извршена работа и работа која треба 

да се изврши. Цивилизациски теми (Божиќ и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. 

Запознавање со воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 1, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 2 (АЛЈ2)  

2. Код ZL4083 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  2/4 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот  јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

 -ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

-ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Ориентирање во градот и изразување правец. Запознавање со служби и професии. Секојдневни ситуации, 
барање нешта, пишување покани и реагирање на нив. Раскажување во минато време. Активности на 

работното место и во слободно време. Изразување на временски определби. Изразување на права и обврски 

кога се живее во заедница. Разговори за извршена работа и работа која треба да се изврши. Цивилизациски 

теми (Божиќ и празниците во Албанија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со воена 

терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 
стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 
соодветна содржина од 

интернет 

   

3.         



16.3. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ - РПД ПЕШАДИЈА 

Страна  200 
 

16.3. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ - РОД ПЕШАДИЈА 

16.3.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ  

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симулациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  БАЛИСТИКА (БАЛ)  

2. Код UZ501 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  
д-р  Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

д-р Росе Смилески, ред. Проф., полковник 

д-р Орце Поповски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика, Физика 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да стекнат основни теориски знаења од областа на балистиката 

која го проучува движењето на проектилите и ракетите, при што внатрешна балистика го проучува движењето на 
проектилот во каналот на цевката на оружјето, додека надворешната балистика го проучува движењето на 
проектилот/ракетата по напуштањето на цевката/ лансерот. Изучувањето на балистиката треба да обезбеди основни знаења 
потребни за запознавање со системите на вооружување, како и стекнување сигурност при работата со нив и правилен однос 

при нивната експлоатација. 

11. 

Содржина на предметната програма: Внатрешна балистика: Елементи на внатрешната балистика; Процес на согорување на 
потисните експлозивни материи; Процес на испукување во цевката на оружјето; Методи  за решавање на основната задача на 
внатрешната балистика; Поправни формули; Експериментални мерења во внатрешната балистика; Решавање на основната 
задача на внатрешната балистика; Практична примена на поправните формули на внатрешната балистика. Надворешна 

балистика: Елементи на траекторијата на летот; Движење на проектилот во безвоздушен простор; Атмосфера и нејзините 
карактеристики; Координатни системи и кинематички конвенции; Математички модел на Земјата; Трансформација на 
координатите; Сили и моменти кои делуваат на леталата; Математички модели на движењето на леталата; Стабилност на 
движењето и стабилизација на проектилите и ракетите; Надворешнобалистичка теорија на поправки и растурање на 

траекторијата на проектилите; Надворешнобалистички испитувања; Таблици за гаѓање и балистички компјутери; Преодна 
балистика; Дејство на проектилот врз целта (Терминална балистика); Дејство на проектилот врз човековото тело (Балистика 
на рани).на моторните возила, систем за кочење; Систем за управување на моторно возило; Систем за потпирање на моторно 

возило; 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
С. Десковски,  

С. Ангелевски 
Надворешна балистика 

МАРИНГ, 
Скопје,  

ISBN 9989-

9977-1-3 

2000 

2. 
Р. Смилески,  

О. Поповски 
Внатрешна балистика 

Воена академија 

„Генерал 

Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2001 

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
J. Vilicic, M. 
Gajic 

Balistika  VIZ, Beograd 1979 

2. 

G. M. Moss, D. 

W. Leeming, C. 
L. Farrar 

Military balistics 

Royal Military 

College of 
Science, 

Shrivenham, UK 

1995 

3.     

4.     
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1. Наслов на предметот  
ПЕШАДИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО НАСТАВА ПО ГАЃАЊЕ 1 

(ПВНГ 1) 

2. Код PZ501 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за Воени науки и Воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Вооружување со теорија и практика на гаѓање 

10. 

Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од областа на раководењето и лидерството во 

Питомците да се запознаат со намената, борбените особини на стрелечкото вооружување, начините и правилата 

на гаѓање со стрелечко вооружување. 

11. 

Начини и правила на гаѓање со стрелечко вооружување - Гаѓање со тромблон 

Бомба рачна и БРК - Намена и борбени особини; Фрлање на бомба  

Обука на послугите и МО - Напомена и борбени особини на Мит. 7,9 мм и М84; Состав, борбен строј и работа 

на послугата на ОП; Подготовка на елементи за гаѓање; Видови на Мит. оган во борба; Гаѓање низ меѓупростор, 
покрај крилото и преку сопствените единици;Гаѓање во услови на ограничена видливост  

Обука на послугите на МФ-82мм - Намена, борбени особини на МФ82мм и 60мм и нивна напоредна разлика; 

Преглед на МФ и муницијата, испитување на точноста на гаѓањето на нишанската направа; Состав, борбен 

распоред, работа на послугата, МФ82мм и 60мм на ОП; Давање на основниот правец на гаѓањето (ОПГ) на 

основното орудие; Видови  снопови во МФ82мм Видови  стрелба во МФ82мм; Подготовка на почетните 
елементи за гаѓање со МФ82мм; Коректура и реперирање со МФ82мм; Групно гаѓање и пренесување на оганот 

во МФ82мм; Гаѓање со оМФ82мм во услови на ограничена видливост  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 

работа 

60 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 
мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 

секој од колоквиумите 

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 
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Д.Митевски, 

Б.Стојановски, 
Д.Богатинов  

Вооружување во АРМ, Скрипта 

Воена 

Академија, 
Скопје,  

2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.        
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  КОНСТРУКЦИЈА НА ВООРУЖУВАЊЕТО (КВ)  

2. Код UZ5021 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Драге Петрески, вон.професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Познавања од математика, физика, хемија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е усвојување на фундаментални и применети военотехнички знаења од 

конструкцијата на орудијата, оружјата, ракетните системи, ласерското оружје и др. современи средства во 
функција на нивна спознаја и ефикасна употреба. Потикнување на самодовербата и сигурноста при 

непосреден контакт и практична употреба на некои од наведените средства. Создавање на навики за 

систематско следење на научно техничките достигнувања и користење на стручна литература од доменот на 

предметната област.  

11. 

Вовед, поим и поделба на оружјето. Основи на конструкцијата на стрелечкото оружје. Главни делови, 

механизми и помошни делови на автоматското оружје. Современи претставници на автоматското стрелечко 

оружје. Основи на конструкцијата на артилериското оружје. Поим, поделба и карактеристики на орудијата. 

Видови и намена на цевки. Конструкција на цевката.. Задници и затворачи. Дејство на стабилноста при 
гаѓање од артилериско орудие. Противповлекувачки уреди. Направи за поместување на цевката на топот. 

Лафет на орудието. Современи претставници на артилериското оружје. Ракетни системи. Вовед, 

класификација на ракетите и ракетните системи. Основни карактеристики на ракетните системи за ПВО. 

Ласерско оружје. Вовед, намена и составни елементи на ласерското оружје. Видови  ласерското оружје, 

принципи и начин на функционирање. Други типови на современи оружја. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Д. Петрески 
„Современо борбено 

оружје” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2011 

2. д-р Д. Петрески 
„Теоретски основи на 
класичното 

вооружување” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

1998 

3. д-р Д. Петрески 
„Технологија на 
одржување и ремонт 

на вооружувањето” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 
Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2. д-р С. Десковски 

„Самоводење и 

ракетни системи за 

ПВО” Скопје  2004 

3.         
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1. Наслов на предметот  
ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА КЛАСИЧНОТО 

ВООРУЖУВАЊЕ (ТОКВ)  

2. Код UZ5022 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Драге Петрески, вон.професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Познавања од математика, физика, хемија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е усвојување на фундаментални и применети военотехнички знаења од 

конструкцијата на орудијата, оружјата, ракетните системи, ласер ското оружје и др. современи средства во 

функција на нивна спознаја и ефикасна употреба. Потикнување на самодовербата и сигурноста при 
непосреден контакт и практична употреба на некои од наведените средства. Создавање на навики за 

систематско следење на научно техничките достигнувања и користење на стручна литература од доменот на 

предметната област.  

11. 

Вовед, поим и поделба на класичното вооружување. Основи на конструкцијата на стрелечкото воооружување. 

Главни делови, механизми и помошни делови на автоматското вооружување. Современи претставници на 

автоматското стрелечко вооружување. Основи на конструкцијата на артилериското вооружување. Поим, 

поделба и карактеристики на орудијата. Видови и намена на цевки. Конструкција на цевката. Видови на 

задници и затворачи кај артилериските орудија. Дејство на стабилноста при гаѓање од артилериско орудие. 
Противповлекувачки уреди. Направи за поместување на цевката на топот. Лафет на орудието. Современи 

претставници на артилериските орудија. Други модели на современо класично вооружување. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Д. Петрески 
„Современо борбено 
оружје” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2011 

2. д-р Д. Петрески 
„Теоретски основи на 
класичното 

вооружување” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

1998 

3. д-р Д. Петрески 

„Технологија на 

одржување и ремонт 

на вооружувањето” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 
Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2.     

3.         



16.3. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ - РПД ПЕШАДИЈА 

Страна  213 
 

 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се прошир ува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.3.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС) 
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  
ПЕШАДИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО НАСТАВА ПО ГАЃАЊЕ 2 

(ПВНГ 2) 

2. Код PL601 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за Воени науки и Воени вештини 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Вооружување со теорија и практика на гаѓање  

10. 

Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од областа на раководењето и лидерството во 

Питомците да се запознаат со намената, борбените особини на стрелечкото вооружување, начините и правилата 

на гаѓање со стрелечко вооружување. 

11. 

Начини и правила на гаѓање со стрелечко вооружување - Гаѓање со тромблон 

Бомба рачна и БРК - Намена и борбени особини; Фрлање на бомба  

Обука на послугите и МО - Напомена и борбени особини на Мит. 7,9 мм и М84; Состав, борбен строј и работа 

на послугата на ОП; Подготовка на елементи за гаѓање; Видови на Мит. оган во борба; Гаѓање низ меѓупростор, 
покрај крилото и преку сопствените единици;Гаѓање во услови на ограничена видливост  

Обука на послугите на МФ-82мм - Намена, борбени особини на МФ82мм и 60мм и нивна напоредна разлика; 

Преглед на МФ и муницијата, испитување на точноста на гаѓањето на нишанската направа; Состав, борбен 

распоред, работа на послугата, МФ82мм и 60мм на ОП; Давање на основниот правец на гаѓањето (ОПГ) на 

основното орудие; Видови  снопови во МФ82мм Видови  стрелба во МФ82мм; Подготовка на почетните 
елементи за гаѓање со МФ82мм; Коректура и реперирање со МФ82мм; Групно гаѓање и пренесување на оганот 

во МФ82мм; Гаѓање со оМФ82мм во услови на ограничена видливост  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 

работа 

60 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 
мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 

секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Д.Митевски, 
Б.Стојановски, 

Д.Богатинов  

Вооружување во АРМ, Скрипта 
Воена Академија, 

Скопје,  
2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ (МЕМ)  

2. Код UL6011 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на конструкцијата со 

практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста на муницијата и 
експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за правилно складирање, 

одржување и транспорт на овие средства.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Класи-
фикација, технологија на добивање и карактеристики на ЕМ; Класификација, конструкциски карактеристики и 

ефикасност на мунициските проектили врз целта; Конструкција и класификација на мунициските запалки; 

Современа методологија за одржување на муницијата и експлозивните ср едства; Определување на билансот на 

кислород на ЕМ; Конструкциски карактеристики и класификација на муницијата според намената и видот на 

оружјето; Експериментални методи за испитување на ЕМ; Определување на ефикасноста на мунициските 
проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Систем на 

складирање, чување и основно одржување на муницијата и ЕМ. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 

Зукас, 

Вилијам П. 
Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  ЕКСПЛОЗИВНИ ЕФ ЕКТИ И АПЛИКАЦИИ (ЕЕА) 

2. Код UL6012 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на ефектите од муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на 

конструкцијата со практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста 

на муницијата и експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за 

правилно складирање, одржување и транспорт на овие средства.    

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Хемија 

на експлозивните материи; Класификација, конструкциски карактеристики и ефикасност на мунициските 

проектили врз целта; Експлозивно формирани проектили; Конструкција и класификација на муницис ките 
запалки; Оценување на опасноста од експлозиви и горива; Определување на ефикасноста на муни циските 

проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Безбедно 

ракување со ЕМ и муниција.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 
Зукас, 

Вилијам П. 

Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  СИСТЕМИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОГАН (СУО)  

2. Код UL6021 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 

основни теоретски и практични знаења за системите на управување со оган во артилериските, тенковските и 

ракетните системи на вооружување. Овие знаења им се неопходни за разбирање на функциите на системи на 

вооружување и следење на современите достигнувања и тенденциите во развојот на системите на управување со 

оган. Истовремено, студентите се запознаваат со методите на откривање и дентификација на целта, мерење на 
параметрите на движење и принципите на функционирање на сензорите ,во системите на управување со оган.  

11. 

Содржина на предметната програма: Намена, видови и задачи на системите за управување со оган во рамките на 

системите на вооружување; Основни елементи на системите на управување со оган; Основи на теоријата на 

управување со огнот: координатни системи, откривање и покажување на целта, мерење на координатите, следење 
на целта и решавање на проблемот на средба на проектилот и целта; Сензори во системите на управување со 

оган: радарски, оптички, термални, инфрацрвени и ласерски; Компјутери во системите за управување со оган; 

Извршни компоненти во системите за управување со оган; Системи за управување со огнот кај класичната 

артилерија; Системи за управување со огнот кај тенковите и борбените оклопни возила; Системи за управување 

со огнот кај артилериските и ракетните системи за противвоздушна одбрана; Системи за управување со огнот кај 
леталата.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојче Десковски 

Самоводење и 

ракетни системи за 

ПВО 

ВА, „Генерал 
Михаило 

Апостолски“ –  

Скопје 

2004 

2. 
Dorf, R.C., Bishop, 

R.H.J. 

Modern Control 

Systems,  

Ninth Edition 

Prentice Hall 

Inernational 
2001 

3. Vukić Z., Kuljača Lj.  

Automatsko 

upravljanje - analiza 

linearnih sustava 

Kigen d.o.o. Zagreb 2005 
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1. Наслов на предметот  
СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РАКЕТНОТО 

ВООРУЖУВАЊЕ (СУВРВ)  

2. Код UL6022 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 
основни теоретски и практични знаења од областа на ракетното вооружување и системите за водење и 

управување на ракети, како би можеле полесно да ги прифатат и за практична употреба изучат ракетните 

системи кои се во вооружвањето на својот род. Покрај тоа, кај студентите треба да се развие интерес за 

проучување на военостручна литература и следење на достигнувањата во областа на ракетното вооружување 

во Армијата на Република Македонија и во странските армии. Овие знаења им се неопходни за разбирање на 
функциите на системи на вооружување и следење на современите достигнувања и тенденциите во развојот на 

ракетното вооружување системите на управување со оган. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими и кар актеристики на водените ракети, системите за 
водење и управување и ракетните системи; Шеми на водените летала, органи за управување и начини на 

управување; Етапи, траектории и методи на водење: методи на далечинско водење; методи на самоводење ; 

Структура и елементи на системите за стабилизација и управување: автопилот, сензори и извршни елементи на 

автопилотот; Системи на далечинско водење; Команден систем на водење за метода на покривање на целта ; 

Структура и основни карактеристики на системите на самоводење; Кинематика и методи на самоводење ; 
Линеаризирани модели на кинематиката на самоводење ; Метода на пропорционална навигација и идеализиран 

систем на самоводење; Намена и класификација на сензорите за самоводени ракети.  

12. Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни проблеми и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни 
проблеми и метод на дијалог 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојче Десковски  

Самоводење и 

ракетни системи 

за ПВО 

ВА „Генерал 

Михаило 

Апостолски“ –  

Скопје  

2004 

22.2. 

Дополнителна литература  

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач  Година 

1. Рафаел Јанушевски  

Современо 

ракетно 

наведување 

Нампрес, Скопје 

(Превод во  

рамките на 

Проектот на 

Владата на РМ) 

2009 

2. 
Dorf, R.C., Bishop, 

R.H.J. 

Modern Control 

Systems,  

Ninth Edit ion 

Prentice Hall 

Inernational 
2001 

3. 
Vukić Z., Kuljača 

Lj. 

Automatsko 

upravljanje - 

analiza linearnih 

sustava 

Kigen d.o.o. Zagreb  2005 
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.3.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ  

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото  

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ТАКТИКА НА РОДОТ ПЕШАДИЈА 1 (ТРП1)  
2. Код PZ701 

3. Студиска програма Управување со ресурси  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена науки и воени доктрини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Стекнати знаења од предметот ОТ 1 и ОТ 2 и останатите изборни 

предмети од КВН и ВВ  

10. 

Цели на предметот: Со изучување на предметот питомците треба да се здобијат со фундаменталните 

теоретски и практични знаења од тактика на родот пешадија и начинот на борбената употреба на стрелечки 

(механизиран) вод,  механизиран вод и  вод на МФ-82 мм,  во поедини типови на опепрации. Развивање на   

интерес кај питомците за проучување на воено стручната литература и следење на тактичката доктрина на 
современите армии во светот.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: Пешадијата  како род; Командување и контрола во 

пониските тактички единици  на  пешадијата; Место, улога и задачи  на пониските тактички единици;   
Борбена поддршка во пешадијата; Борбено - сервисна поддршка  во пешадијата;  Стрелечки и механизиран  

вод во патно и тактичко движење; Ангажирање на стрелечки и механизиран  вод  при борба во пресрет; 

Стрелечки и  механизиран  вод МФв во офанзивни борбени дејства;  Диверзантски операции.Ангажирање на 

стрелечки  и механизиран вод и МФв во дефанзивни борбени дејства;   Борба во опкружување и пробив од 

опкружување; Стрелечки и механизиран  вод  во патролирање; Операции на уфрлување; Стрелечки и 
механизиран  вод  во заседа; Ангажирање на стрелачки и механизиран вод во изведување на останати 

операции. Ангажирање на стрелачки и механизиран вод во здружени операции.  

Вежби: Борбени можности на  стрелечки и механизиран, вод МФ и противоклопен вод;   Изработка на 

наредби и анекси и графичко претставување на стрелечки, механизиран, вод МФ вод во патно и тактичко 

движење, борба во пресрет и изведување на офанзивни операции, заседни операции уфрување, дефанзивни   
и останати операции. Ангажирање на      стрелечки, механизиран, вод МФ вод во здружени операции.  

12. Методи на учење: Активно учење и самостојно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови    

16.3. Домашно учење 10 часови 

16.4. 
Работа на терен (Логорување 2: 
ОВО – тим/одделение; Тактичка 

обука и Вооружување со НГ;) 

40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект, есеи, проектна 
задача)  

10 бодови 

17.3. Активност на часот  3 бодови 

17.4. Активност и практична работа на терен 7 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)  

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група автори  

Прирачник за 

пешадиски стрелачки 
вод и одделение  

(превод на ФМ 7-8)  

МО на РМ 2000 

2. 
С. Цветковиќ, 
пензиониран 

пполковник  

Тактика како воена 
вештина, Борбени 

дејства на баталјон  

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2003 

3. 
Адил Газафер, 

генерал во пензија  

Тактика како воена 

вештина, тактички 

симболи и термини 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО- 

публикации  

ФМ 3-90; ФМ 7-8; ФМ 
7-10 и АЈП и 

останати  публикации  

  

2. Група автори 

Тактика на 
борбените родови и 

БСП 

 

  

3.         
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1. Наслов на предметот  
МЕТОДИКА НА ПЕШАДИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО 

НАСТАВА ПО ГАЃАЊЕ (МПВНГ)  

2. Код PZ702 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Вооружување со теорија и практика на гаѓање,  
Пешадиско вооружување со настава по гагање.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Подготовка на питомците за работа во улога на КВ на индивидуалната подготовка за настава (стручна, 

методска, материјална). Запознавање со наставната документација која ја користи КВ во процесот на 
подготовката. Изработка на пакет за поддршка за настaва.  

11. 

Методолошка подготовка и изведување на следниве теми: 

Пушки АП 7,62 мм М70; Пушкомитралези ПМ 7,62 мм М72 и М84; Ставови за гаѓање со стрелечко оружје, 
полнење и празнење; Нишанење и чкрапање со стрелечко вооружување и соединување на сите работи за 

гаѓање; 

12. Методи на учење: Активно учење.   

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Континуирано и етапно писмено оценување до 3 колоквиуми по 2 часа. 

Завршен испит се реализира писмено или усмено  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Д.Митевски, 

Б.Стојановски, 
Д.Богатинов  

Вооружување во АРМ, 
Лекции 

Воена Академија, 
Скопје 

2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Прирачник за 

пешадиски стрелечки 

вод и одделение  

ФМ 7-8 

 
 

2.  АРТП 7-8  МТП  

3. ГШ на АРМ 
Прирачник за општа 

воена обука, Скопје,  
ГШ на АРМ  
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕТОДИКА НА ТАКТИЧКА ОБУКА НА ПЕШАДИЈА 

(МТОП) 

2. Код PZ7031 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

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

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Питомците во улога на командир на одд/вод, методолошки да подготват за начинот на изведување обука, и 

како да се бори за да се постигне обучена и подготвена единица.  

11. 

Методолошка подготовка и изведување на следниве теми: 
Движење 

Формации на борбени тимови/одделение и техники на движење.  

Заседа 

Подготвителни активности за изведување на заседа; Изведување на заседата.  

Патролирање  
Одделение во улога на извидувачка и борбена патрола. 

Борбени вежби 

12. Методи на учење: Активно учење.   

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Континуирано и етапно писмено оценување до 3 колоквиуми по 2 часа. 

Завршен испит се реализира писмено или усмено  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Прирачник за 

пешадиски стрелечки 
вод и одделение  

ФМ 7-8 
 

 

2.  АРТП 7-8  МТП  

3. ГШ на АРМ 
Прирачник за општа 

воена обука, Скопје,  
ГШ на АРМ 

ГШ на 

АРМ 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Правило за гаѓање со 

МФ 82мм 
  

2.     

3.     
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1. Наслов на предметот  
МЕТОДИКА НА СТРУЧНА ОБУКА НА ПЕШАДИЈА  

(МСОП) 

2. Код PZ7032 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7.  Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Општа тактика 1 и 2.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Питомците во улога на командир на одд/вод, методолошки да подготват за начинот на изведување обука, и 

како да се бори за да се постигне обучена и подготвена единица.  

11. 

Методолошка подготовка и изведување на следниве теми: 

Стрелечко одд/вод во напад - Подготвителни активности за изведување на нападот;  Движење до контакт, 

Изведување на нападот, Планиран напад и напад при ограничена видливост.  
Стрелечко одд/вод во одбрана - Подготвителни активности за изведување на одбраната; Шема на огнен 

систем; Изведување на одбраната; Типови  одбрана, Изведување на гаѓања; Обука на послугите и МО; Обука 

на послугите на МФ82мм.  

12. Методи на учење: Активно учење.   

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Континуирано и етапно писмено оценување до 3 колоквиуми по 2 часа. 

Завршен испит се реализира писмено или усмено  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Прирачник за 

пешадиски стрелечки 
вод и одделение  

ФМ 7-8  

2.  АРТП 7-8  МТП  

3. ГШ на АРМ 
Прирачник за општа 

воена обука, Скопје,  
ГШ на АРМ  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Правило за гаѓање со 

МФ 82мм 
  

2.     

3.     
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     5 
часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     5 

часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     5 

часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или  

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситу ации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.3.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ТАКТИКА НА РОДОТ ПЕШАДИЈА 2 (ТРП2)  

2. Код PL801 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена науки и воени доктрини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Стекнати знаења од предметот ОТ 1 и ОТ 2 и останатите изборни 

предмети од КВН и ВВ  

10. 

Цели на предметот: Со изучување на предметот питомците треба да се здобијат  со фундаменталните 

теоретски и практични знаења од тактика на родот пешадија и начинот на борбената употреба на стрелечки 

(механизиран) вод,  механизиран вод и  вод на МФ-82 мм,  во поедини типови на опепрации. Развивање на   

интерес кај питомците за проучување на воено стручната литература и следење на тактичката доктрина на 
современите армии во светот.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања:Пешадијата  како род; Командување и контрола во 

пониските тактички единици  на  пешадијата; Место, улога и задачи  на пониските тактички единици;   

Борбена поддршка во пешадијата; Борбено - сервисна поддршка  во пешадијата;  Стрелечки и механизиран  
вод во патно и тактичко движење; Ангажирање на стрелечки и механизиран  вод  при борба во пресрет; 

Стрелечки и  механизиран  вод МФв во офанзивни борбени дејства;  Диверзантски операции.Ангажирање на 

стрелечки  и механизиран вод и МФв во дефанзивни борбени дејства;   Борба во опкружување и пробив од 

опкружување; Стрелечки и механизиран  вод  во патролирање; Операции на уфрлување; Стрелечки и 

механизиран  вод  во заседа; Ангажирање на стрелачки и механизиран вод во изведување на останати 
операции. Ангажирање на стрелачки и механизиран вод во здружени операции.  

Вежби: Борбени можности на  стрелечки и механизиран, вод МФ и противоклопен вод;   Изработка на 

наредби и анекси и графичко претставување на стрелечки, механизиран, вод МФ вод во патно и тактичко 

движење, борба во пресрет и изведување на офанзивни операции, заседни операции уфрување, дефанзивни   

и останати операции. Ангажирање на стрелечки, механизиран, вод МФ вод во здружени операции.  

12. Методи на учење: Активно учење и самостојно учење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи   

16.2. Самостојни задачи 2 часови   

16.3. Домашно учење 3 часови 

16.4. 

Работа на терен (Логорување 
2: ОВО – тим/одделение; 

Тактичка обука и 

Вооружување со НГ;) 

35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект, есеи, проектна 

задача 
10 бодови 

17.3. Активност на часот  3 бодови 

17.4. Активност и практична работа на терен 7 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)  

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група автори  

Прирачник за 

пешадиски стрелачки 
вод и одделение  

(превод на ФМ 7-8)  

МО на РМ 2000 

2. 

С. Цветковиќ, 

пензиониран 

пполковник  

Тактика како воена 

вештина, Борбени 

дејства на баталјон  

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2003 

3. 
Адил Газафер, 

генерал во пензија  

Тактика како воена 

вештина, тактички 

симболи и термини 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО- 

публикации  

ФМ 3-90; ФМ 7-8; ФМ 

7-10 и АЈП и 

останати  публикации  

  

2. Група автори 

Тактика на 
борбените родови и 

БСП 

 

  

3.       
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1. Наслов на предметот  ОКЛОПНИ БОРБЕНИ ВОЗИЛА 1 (ОБВ1)  

2. Код PL802 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за воена логистика  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4(четири) 

8. Наставник  д-р Елениор Николов, доцент, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено мотори и моторни возила  

10. 

Целта на изучување на предметот е, питомците/студентите да добијат основни теоретски знаења од областа на 
оклопните борбени возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот  на работата на основните типови на оклопни 

борбени возила во Армијата на Република Македонија и  во други земји, да се оспособат да организираат 

основно одржување, со што се овозможува нивно правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Вовед и општ опис на оклопните борбените возила; Оклопно тело и купола на оклопно борбено возило (тенк, 

борбено возило на пешадија, оклопен транспортер);  Мотор и неговите системи -  мотор на тенкот (борбено 

возило на пешадија, оклопен транспортер); Систем за довод на гориво и воздух; Систем за подмачкување; 

Систем за ладење на моторот; Системи за загревање на екипажот (и моторот), за стартување на моторот со 

компримиран воздух, систем за палење на моторот (кај бензинските мотори) и др.; За сите системи: намена, 
делови на системот и нивно сместување; Дефекти и мерки за нивно спречување; Ракување и одржување; 

Опслужување и одржување на моторот; Трансмисија - главна спојка, менувач, бочни спојки, бочни преносници; 

Опслужување и одржување на трансмисијата; Оден дел (систем за движ ење); Електрични системи; Помошни 

системи - систем за гасење пожар, систем за противнуклеарна заштита, систем за создавање чадно перде. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка). Студентот мора да освои 

најмалку по 51% од предвидените 

бодови на секој од колоквиумите  

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 
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Е. Николов Оклопни борбени возила 1 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
В. 

Димишковски,  
Современа противоклопна борба 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

2. 

Димитровски 

М., Тодор Д., 

Николов Е., 

Мотори и моторни возила 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

1999 

3. 

Димитровски 

М., Тодор Д., 

Николов Е., 

Практикум мотори и моторни 

возила 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

1999 

4.     
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1. Наслов на предметот  
ВООРУЖУВАЊЕ НА ОКЛОПНИ ВОЗИЛА НА 

ПЕШАДИЈАТА СО ПРАВИЛА НА ГАЃАЊЕ (ВОВППГ)  

2. Код OZ803 

3. Студиска програма Управување со ресурси - род Пешадија 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Општа тактика 1 и 2, Тактика на ОМЕ 1 

10. 

Целта на изучување на предметот е обуката и извежбувањето по темите од овој предмет студентите-питомци 

да се оспособат за нишанџии во транспортер, односно да можат успешно да ја вршат должноста на 
нишанџија. Исто така да се оспособат за нишанџија на митралезите (во БВП и во ОТ). 

11. 

Содржина на предметната програма: Митралези на борбените возила; Муниција; Направи за 
набљудување и нишанење (дење и ноќе); Подготовки за гаѓање; Гаѓање со спрегнат митралез од место и од 

застанување; Гаѓање со спрегнат митралез од кратко застанување; Гаѓање со митралез во движење; Гаѓање 

цели во воздушен простор со ПАМ и ПАТ; Гаѓање во различни услови; Гаѓање на големи далечини; Гаѓање 

со рачни бомби од оклопни борбени возила; Управување со оганот. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Предметен 

наставник  
Наставни материјали   

2.  
Правило тенк Т-72, БВП-2, 

ОТ 
Belgrad 1987 

3.  
Правила за митралези: ПКТ, 

СГМТ, ДШК, НСВ, КПВТ 
  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Норми и критериуми за 

проверување и оценување на 

војниците и единиците во 

ОМЕ 

Belgrad,  

2. В. Димишковски 
Современа противоклопна 

борба 

Воена 

академија, 

Скопје 

2000 

3.     
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1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД - ПЕШАДИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 

лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите  : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозување на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на  националната безбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британија, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр . Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

 Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република  Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Страте гија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита  и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на безбедносен систем, како и местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национа лна безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната.  Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(М О), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       

 



16.4. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРТИЛЕРИЈА 

Страна  281 
 

16.4. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ- РОД АРТИЛЕРИЈА 

16.4.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ  

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симулациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  БАЛИСТИКА (БАЛ)  

2. Код UZ501 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  
д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

д-р Росе Смилески, ред. Проф., полковник 

д-р Орце Поповски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика, Физика 

1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да стекнат основни теориски знаења од областа на балистиката 

која го проучува движењето на проектилите и ракетите, при што внатрешна балистика го проучува движењето на 
проектилот во каналот на цевката на оружјето, додека надворешната балистика го проучува движењето на 
проектилот/ракетата по напуштањето на цевката/ лансерот. Изучувањето на балистиката треба да обезбеди основни знаења 
потребни за запознавање со системите на вооружување, како и стекнување сигурност при работата со нив и правилен однос 

при нивната експлоатација. 

11. 

Содржина на предметната програма: Внатрешна балистика: Елементи на внатрешната балистика; Процес на согорување 
на потисните експлозивни материи; Процес на испукување во цевката на оружјето; Методи за решавање на основната 
задача на внатрешната балистика; Поправни формули; Експериментални мерења во внатрешната балистика; Решавање на 
основната задача на внатрешната балистика; Практична примена на поправните формули на внатрешната балистика. 

Надворешна балистика: Елементи на траекторијата на летот; Движење на проектилот во безвоздушен простор; 
Атмосфера и нејзините карактеристики; Координатни системи и кинематички конвенции; Математички модел на Земјата; 
Трансформација на координатите; Сили и моменти кои делуваат на леталата; Математички модели на движењето на 
леталата; Стабилност на движењето и стабилизација на проектилите и ракетите; Надворешнобалистичка теорија на 

поправки и растурање на траекторијата на проектилите; Надворешнобалистички испитувања; Таблици за гаѓање и 
балистички компјутери; Преодна балистика; Дејство на проектилот врз целта (Терминална балистика ); Дејство на 
проектилот врз човековото тело (Балистика на рани).на моторните возила, систем за кочење; Систем за управување на 

моторно возило; Систем за потпирање на моторно возило; 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
С. Десковски,  

С. Ангелевски 
Надворешна балистика 

МАРИНГ, 
Скопје,  

ISBN 9989-

9977-1-3 

2000 

2. 
Р. Смилески,  

О. Поповски 
Внатрешна балистика 

Воена академија 

„Генерал 

Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2001 

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
J. Vilicic, M. 
Gajic 

Balistika  VIZ, Beograd 1979 

2. 

G. M. Moss, D. 

W. Leeming, C. 
L. Farrar 

Military balistics 

Royal Military 

College of 
Science, 

Shrivenham, UK 

1995 

3.     

4.     
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1. Наслов на предметот ТЕОРИЈА НА ГАЃАЊЕ (ТГ)  

2. Код AZ501 

3. Студиска програма 
Управување со ресурси – род артилерија – род оклопно механизирани 

единици – род артилериско ракетни единици за противвоздушна одбрана 

4. 

Организатор  на студиската 

програма (единица, односно  

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  Зоран Цикарски, предавач 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика, Физика 1, Балистика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да ги изучат законите на теоријата на гаѓање и 
правилските одредби и постапки за извршување непосредни и посредни гаѓања, како и да се согледа научната 

заснованост на нормите на потрошувачка на муницијата за неутрализирање (уништување) на целите и да се 

совладаат основните методи за проценка на ефикасноста на гаѓањето.   

11. 
Содржина на предметната програма: Основи на теоријата на веројатноста; Теорија на грешки; Растурање 

на погодоците; Веројатност на погодување на целта; Коректура на гаѓањето; Ефикасност и економичност на 

гаѓање; Теорија на непосредно гаѓање; Теорија на посредно гаѓање;  Групно гаѓање. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (G)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)  

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) (А)  

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Гелев 
Теорија на гаѓање, 

скрипта I,  
Воена академија, Скопје 1998 

2. С. Гелев 
Теорија на гаѓање, 

скрипта II, Скопје,  
Воена академија, Скопје 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
O. Dinic 
 

Teorija gadjanja 

pesadiskim 
naoruzanjem 

Vojno izdavacki zavod, 
Beograd, 

1984 

2. Живоин Живанов  Теорија гаѓања  Управа за ВВ и ПВО 1979 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  КОНСТРУКЦИЈА НА ВООРУЖУВАЊЕТО (КВ) 

2. Код UZ5021 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Драге Петрески, вон.професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Познавања од математика, физика, хемија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е усвојување на фундаментални и применети военотехнички знаења од 

конструкцијата на орудијата, оружјата, ракетните системи, ласерското оружје и др. современи средства во 
функција на нивна спознаја и ефикасна употреба. Потикнување на самодовербата  и сигурноста при 

непосреден контакт и практична употреба на некои од наведените средства. Создавање на навики за 

систематско следење на научно техничките достигнувања и користење на стручна литература од доменот на 

предметната област.  

11. 

Вовед, поим и поделба на оружјето. Основи на конструкцијата на стрелечкото оружје. Главни делови, 

механизми и помошни делови на автоматското оружје. Современи претставници на автоматското стрелечко 

оружје. Основи на конструкцијата на артилериското оружје. Поим, поделба и карактеристики на орудијата. 

Видови и намена на цевки. Конструкција на цевката.. Задници и затворачи. Дејство на стабилноста при 
гаѓање од артилериско орудие. Противповлекувачки уреди. Направи за поместување на цевката на топот. 

Лафет на орудието. Современи претставници на артилериското оружје. Ракетни системи. Вовед, 

класификација на ракетите и ракетните системи. Основни карактеристики на ракетните системи за ПВО. 

Ласерско оружје. Вовед, намена и составни елементи на ласерското оружје. Видови  ласерското оружје, 

принципи и начин на функционирање. Други типови на современи оружја. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Д. Петрески 
„Современо борбено 

оружје” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2011 

2. д-р Д. Петрески 
„Теоретски основи на 
класичното 

вооружување” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

1998 

3. д-р Д. Петрески 
„Технологија на 
одржување и ремонт 

на вооружувањето” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 
Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2. д-р С. Десковски 

„Самоводење и 

ракетни системи за 

ПВО” Скопје  2004 

3.         
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1. Наслов на предметот  
ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА КЛАСИЧНОТО 

ВООРУЖУВАЊЕ (ТОКВ)  

2. Код UZ5022 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Драге Петрески, вон.професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Познавања од математика, физика, хемија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е усвојување на фундаментални и применети военотехнички знаења од 

конструкцијата на орудијата, оружјата, ракетните системи, ласерското оружје и др. современи средства во 

функција на нивна спознаја и ефикасна употреба. Потикнување на самодовербата и сигурноста при 
непосреден контакт и практична употреба на некои од наведените средства. Создавање на навики за 

систематско следење на научно техничките достигнувања и користење на стручна литература од доменот на 

предметната област.  

11. 

Вовед, поим и поделба на класичното вооружување. Основи на конструкцијата на стрелечкото воооружување. 

Главни делови, механизми и помошни делови на автоматското вооружување. Современи претставници на 

автоматското стрелечко вооружување. Основи на конструкцијата на артилериското вооружување. Поим, 

поделба и карактеристики на орудијата. Видови и намена на цевки. Конструкција на цевката. Видови на 

задници и затворачи кај артилериските орудија. Дејство на стабилноста при гаѓање од артилериско орудие. 
Противповлекувачки уреди. Направи за поместување на цевката на топот. Лафет на орудието. Современи 

претставници на артилериските орудија. Други модели на современо класично вооружување. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Д. Петрески 
„Современо борбено 
оружје” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2011 

2. д-р Д. Петрески 
„Теоретски основи на 
класичното 

вооружување” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

1998 

3. д-р Д. Петрески 

„Технологија на 

одржување и ремонт 

на вооружувањето” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 
Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.4. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРТИЛЕРИЈА 

Страна  298 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.4.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  
АРТИЛЕРИСКО ВООРУЖУВАЊЕ, ОПРЕМА и 

ИНСТРУМЕНТИ (АВОИ)  

2. Код AL601 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени вештини и воени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  м-р Стојан Димчов, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Да има положено : Математика 1, Физика 1 и Електротехника  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Цел на изучување на предметот е питомците теориски и 

практично да се запознаат со опремата и инструменти во артилериските единици, нивните карактеристики, 

комплети и начинот на употреба. Исто така да се запознаат со  артилериските орудија, нивните 
конструктивните карактеристики, со начинот на опслужување и одржување, како и да се оспособат во 

користење на истите средства. Изучувањето на предметот на питомците треба да им овозможи теориски и 

практични знаења со кои подобро ќе ја разберат конструкцијата и проблемите на  управување со 

артилериските и ракетните системи, опремата и инструментите и нивните употребни можности.  

11. 
Содржина на предметната програма: Артилериски прибори и инструменти, Артилериски орудија, 

Послужување на артилериски орудија, Артилериска муниција, Основно и техничко одржување на МТС во 
единица, Нишанење, Непосредно и полупосредно гаѓање.  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. ГШ на АРМ 

Прирачник за 

артилериски прибори 
и инструменти 

Министерство за 
Одбрана на РМ 

 2010 

2. Група на автори 

Правила за 

артилериски орудија  
и ракетни системи 

Министерство за 

Одбрана на РМ 
 2009 

3. 
АРМ -УПА-31201-
01 

Упатство за работа 
на огнена позиција  

Министерство за 

Одбрана на РМ  2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
АРМ -УПА-31201-
01/1 

Упатство и програма 
за артилериски бојни 

гаѓања 

Министерство за 
Одбрана на РМ 

2010 

2. 
АРМ -ПРА-31201-
01/1 

Артилериско правило 

за гаѓање 
 

Министерство за 
Одбрана на РМ 

2010 

3. ГШ на АРМ  Таблици за гаѓање 
Министерство за 

Одбрана на РМ   
 2010 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
1. Наслов на предметот  МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ (МЕМ)  

2. Код UL6011 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на конструкцијата со 

практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста на муницијата и 
експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за правилно складирање, 

одржување и транспорт на овие средства.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Класи-
фикација, технологија на добивање и карактеристики на ЕМ; Класификација, конструкциски карактеристики и 

ефикасност на мунициските проектили врз целта; Конструкција и класификација на мунициските запалки; 

Современа методологија за одржување на муницијата и експлозивните средства; Определување на билансот на 

кислород на ЕМ; Конструкциски карактеристики и класификација на муницијата според намената и видот на 

оружјето; Експериментални методи за испитување на ЕМ; Определување на ефикасноста на мунициските 
проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Систем на 

складирање, чување и основно одржување на муницијата и ЕМ. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 

Зукас, 

Вилијам П. 
Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  ЕКСПЛОЗИВНИ ЕФ ЕКТИ И АПЛИКАЦИИ (ЕЕА)  

2. Код UL6012 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на ефектите од муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на 

конструкцијата со практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста 

на муницијата и експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за 

правилно складирање, одржување и транспорт на овие средства.    

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Хемија 

на експлозивните материи; Класификација, конструкциски карактеристики и ефикасност на мунициските 

проектили врз целта; Експлозивно формирани проектили; Конструкција и класификација на муницис ките 
запалки; Оценување на опасноста од експлозиви и горива; Определување на ефикасноста на муни циските 

проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Безбедно 

ракување со ЕМ и муниција.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 
Зукас, 

Вилијам П. 

Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  СИСТЕМИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОГАН (СУО)  

2. Код UL6021 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 

основни теоретски и практични знаења за системите на управување со оган во артилериските, тенковските и 

ракетните системи на вооружување. Овие знаења им се неопходни за разбирање на функциите на системи на 

вооружување и следење на современите достигнувања и тенденциите во развојот на системите на управување со 

оган. Истовремено, студентите се запознаваат со методите на откривање и дентификација на целта, мерење на 
параметрите на движење и принципите на функционирање на сензорите ,во системите на управување со оган. 

11. 

Содржина на предметната програма: Намена, видови и задачи на системите за управување со оган во рамките на 

системите на вооружување; Основни елементи на системите на управување со оган; Основи на теоријата на 

управување со огнот: координатни системи, откривање и покажување на целта, мерење на координатите, следење 
на целта и решавање на проблемот на средба на проектилот и целта; Сензори во системите на управување со 

оган: радарски, оптички, термални, инфрацрвени и ласерски; Компјутери во системите за управување со оган; 

Извршни компоненти во системите за управување со оган; Системи за управување со огнот кај класичната 

артилерија; Системи за управување со огнот кај тенковите и борбените оклопни возила; Системи за управување 

со огнот кај артилериските и ракетните системи за противвоздушна одбрана; Системи за управување со огнот кај 
леталата.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојче Десковски 

Самоводење и 

ракетни системи за 

ПВО 

ВА, „Генерал 
Михаило 

Апостолски“ –  

Скопје 

2004 

2. 
Dorf, R.C., Bishop, 

R.H.J. 

Modern Control 

Systems,  

Ninth Edition 

Prentice Hall 

Inernational 
2001 

3. Vukić Z., Kuljača Lj.  

Automatsko 

upravljanje - analiza 

linearnih sustava 

Kigen d.o.o. Zagreb 2005 
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1. Наслов на предметот  
СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РАКЕТНОТО 

ВООРУЖУВАЊЕ (СУВРВ)  

2. Код UL6022 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 
основни теоретски и практични знаења од областа на ракетното вооружување и системите за водење и 

управување на ракети, како би можеле полесно да ги прифатат и за практична употреба изучат ракетните 

системи кои се во вооружвањето на својот род. Покрај тоа, кај студентите треба да се развие интерес за 

проучување на военостручна литература и следење на достигнувањата во областа на ракетното вооружување 

во Армијата на Република Македонија и во странските армии. Овие знаења им се неопходни за разбирање на 
функциите на системи на вооружување и следење на современите достигнувања и тенденциите во развојот на 

ракетното вооружување системите на управување со оган. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими и карактеристики на водените ракети, системите за 
водење и управување и ракетните системи; Шеми на водените летала, органи за управување и начини на 

управување; Етапи, траектории и методи на водење: методи на далечинско водење; методи на самоводење ; 

Структура и елементи на системите за стабилизација и управување: автопилот, сензори и извршни елементи на 

автопилотот; Системи на далечинско водење; Команден систем на водење за метода на покривање на целта ; 

Структура и основни карактеристики на системите на самоводење ; Кинематика и методи на самоводење ; 
Линеаризирани модели на кинематиката на самоводење ; Метода на пропорционална навигација и идеализиран 

систем на самоводење; Намена и класификација на сензорите за самоводени ракети.  

12. Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни проблеми и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни 
проблеми и метод на дијалог 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојче Десковски  

Самоводење и 

ракетни системи 

за ПВО 

ВА „Генерал 

Михаило 

Апостолски“ –  

Скопје  

2004 

22.2. 

Дополнителна литература  

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач  Година 

1. Рафаел Јанушевски  

Современо 

ракетно 

наведување 

Нампрес, Скопје 

(Превод во  

рамките на 

Проектот на 

Владата на РМ) 

2009 

2. 
Dorf, R.C., Bishop, 

R.H.J. 

Modern Control 

Systems,  

Ninth Edit ion 

Prentice Hall 

Inernational 
2001 

3. 
Vukić Z., Kuljača 

Lj. 

Automatsko 

upravljanje - 

analiza linearnih 

sustava 

Kigen d.o.o. Zagreb  2005 
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар  на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во не пишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: 

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за кому никација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составу вање и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.4.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 



16.4. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРТИЛЕРИЈА 

Страна  328 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, тр чање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ТАКТИКА НА АРТИЛ ЕРИЈА 1 (ТА1) 

2. Код AZ701 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика, АВОиИ, АВПАД, УРОАРЕ, 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Со изучување на предметот питомците треба да се здобијат со сознанија за местото, улогата и задачите на 

артилериските единици во поддршка на маневарските единици во сите видови и услови на изведување 

борбени дејства. Стекнатите сознанија, питомците треба задолжително да ги користат и применуваат во 
практичната работа во рамките на елементите на борбениот распоред во сите борбени активности.  

11. 

Место и улога на артилериско извидување; Планирање и организација на артилериско извидување; 

Извидување од земја и од воздух; Систем и организација на врски во артилериски единици; Артилеријата во 

поддршка на маневарските единици; Артилериски единици во системот на огнената поддршка; Планирање, 
подготовка и организација на поддршката на артилериските дејства;Организација на бор бената поддршка. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. 
Домашно учење/теренски 

активности 
40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (топографски 

знаци, есеи, проектна задача)  
10 бодови 

17.3. Активност на часот  3 бодови 

17.4. Активност и практична работа на терен 7 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)  

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Континуирано и етапно со вежби. 2 (два) колоквиуми.  

Завршен испит се реализира писмено или усмено.  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Uprava artiljerije 

Borbeno pravilo 

“Artiljeriska baterija 
(vod,odeljenje)za podrsku, 

GS  JNA 1980 

2.  Uprava artiljerije 

 Borbeno pravilo 

“Protivoklopna artiljeriska 
baterija (vod odeljenje),  

GS  JNA 1980 

3.  Uprava artiljerije Borbeno pravilo artiljerije SSNO 1982 

4.  Uprava artiljerije 
Borbeno pravilo 
“Artiljeriski divizion za 

podrsku 

GS  JNA 1980 

5.  Uprava artiljerije 
Borbeno pravilo  
“Protivoklopni artiljeriski 

divizion 

GS  JNA 1980 

6.  Uprava artiljerije 

Borbeno pravilo, 

“Protivoklopni artiljeriski 
puk (brigada), 

GS  JNA 1980 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

1.Упатствоза работна 

карта 

 

  

2.  

Лекции-скрипта за 

тактика на артилерија 

на предметниот 
наставник 

 

  

3. 
Слободан 

Цветковиќ 
Општа тактика 

ЦИНОМ, 
Скопје 

2000 
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1. Наслов на предметот 
УПРАВУВАЊЕ И РАКУВАЊЕ СО ОГАН НА 

АРТИЛЕРИСКИ ЕДИНИЦИ 1  (УРОАРЕ 1 ) 

2. Код AZ702 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика 1, АВОИ , АВПАД, Теорија на гаѓање, Балистика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Со изучување на предметот питомците да се здобијат со потребните знаења во планирање, подготовка, 

организација и реализација на задачите врзани за управување со оган на артилериските единици; да се 
развива потреба и навика за брза, ефикасна и точна работа при подготовки на почетните елементи за гаѓање, 

со оглед на можностите, обученоста и расположивото време.  

11. 
Органи и единици за управување и ракување со оган во артилериските единици; Подготовка на почетните 

елементи за гаѓање; Методи на одредување на почетни елементи; Коректура. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Континуирано и етапно со вежби. 2 (два) колоквиуми.  

Завршен испит се реализира писмено или усмено.  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. MO na RM 

Artilerisko pravilo 

za ga|awe, 
 

MO na RM 1994 

2. MO na RM 

Objasnuvawe na 

artilerisko pravilo 
za ga|awe;  

MO na RM 

1997 

 
 

 

3. MO na RM 
Upatstvo za rabota na 

smeta~kite oddelenija 
vo artilerija 

MO na RM 1997 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Tablici za ga|awe   

2.  Teorija na ga|awe   

3.  Tablici za ga|awe   
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
АРТИЛЕРИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО ПОДГОТОВКА НА 

АРТИЛЕРСИКИ ДЕЈСТВА 1 (АВПАД1) 

2. Код AZ7031 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за Воени науки и Воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 1, АВОиИ  

10. 

Со изучување на предметот питомците да се здобијат со знаења врзани за артилериското посредно гаѓање и 

топографско-геодетска подготовка на артилериските дејства; да се оспособат за планирање, организирање и 
реализација на задачите од овие области;  изработка на предвидените документи; да се оспособат во 

извршувањето на задачите на елементите на борбениот распоред на артилеријата.  

11. 

Топографско – геодетска подготовка на артилериските дејства; Артилериска тригонометриска мрежа; 
Планирање, организирање и изведување на ТГП; 

Основно орудие;Таблици на гаѓање; Гребен на заклон; Живот на цевка; Посредно нишанење; Мерење и 

одредување на теренски податоци; Одредување и користење на пр авоаголен азимут и поправки на бусола.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 

секој од колоквиумите 

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 

Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Uputstvo za topografsko-

geodetsko obezbedjenje 
artiljerije 

 SSNO 1981 

2.  Упатство за работа на ОП   

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Таблици на гаѓање,    

2.  Збирка задачи од ТГП   

3.     
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1. Наслов на предметот  
ТОПОГРАФСКО – ГЕОДЕТСКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

АРТИЛЕРСИКИ ДЕЈСТВА (ТГОАД) 

2. Код AZ7032 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за Воени науки и Воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 1, АВОиИ  

10. 

Со изучување на предметот питомците да се здобијат со знаења врзани за артилериското извидување и 

топографско-геодетска поддршка на артилеријата; да се оспособат за планирање, организирање и реализација 

на задачите од овие области;  изработка на предвидените документи; да се оспособат во извршувањето на 

задачите на елементите на борбениот распоред на артилеријата, собирање, обработка и дистрибуција на 
податоците потребни за поддршка на артилериските дејства.  

11. 

Топографско – геодетска подготовка на артилериските дејства; Артилериска тригонометриска мрежа; 

Планирање, организирање и изведување на ТГO; Артилериско извидување од земја, Артилериско извидување 
од воздух, Артилериски извидници, Изработка и водење на арт. извидувачки документи  

Основно орудие; Мерење и одредување на теренски податоци; Одредување и користење на правоаголен азимут 

и поправки на бусола, Топографска подготовка на карта, Материјализација на основниот правец на орудијата и 

проверка на ориентираноста.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 

секој од колоквиумите 

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 

Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  



16.4. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРТИЛЕРИЈА 

Страна  338 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

 

Uputstvo za topografsko-

geodetsko obezbedjenje 
artiljerije 

 SSNO 1981 

2.  
Упатство за работа на 

ОП 
  

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Таблици на гаѓање,  

 
  

2.  Збирка задачи од ТГП   

3.     



16.4. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРТИЛЕРИЈА 

Страна  339 
 

 
1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврду вање и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.4.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР  

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у  

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 



16.4. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРТИЛЕРИЈА 

Страна  345 
 

 
1. Наслов на предметот  ТАКТИКА НА АРТИЛЕРИЈА  2 (ТА2) 

2. Код AL801 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика, Тактика на артилерија 1, АВОиИ, АВПАД, УРОАРЕ, 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Со изучување на предметот питомците треба да се здобијат со сознанија за местото, улогата и задачите на 

артилериските единици во поддршка на маневарските единици во сите видови и услови на изведување 

борбени дејства. Стекнатите сознанија, питомците треба задолжително да ги користат и применуваат во 
практичната работа во рамките на елементите на борбениот распоред во сите борбени активности.  

11. 

Место и улога на артилериско извидување; Планирање и организација на артилериско извидување; 

Извидување од земја и од воздух; Систем и организација на врски во артилериски единици; Артилеријата во 

поддршка на маневарските единици; Артилериски единици во системот на огнената поддршка; Планирање, 
подготовка и организација на поддршката на артилериските дејства;Организација на борбената поддршка. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење/ 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (топографски 

знаци, есеи, проектна задача)  
10 бодови 

17.3. Активност на часот  3 бодови 

17.4. Активност и практична работа на терен 7 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)  

19. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Континуирано и етапно со вежби. 2 (два) колоквиуми.  
Завршен испит се реализира писмено или усмено.  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Uprava artiljerije 

Borbeno pravilo “Artiljeriska 

baterija (vod,odeljenje)za 
podrsku, 

GS JNA 1980 

2.  Uprava artiljerije 

Borbeno pravilo 

“Protivoklopna artiljeriska 
baterija (vod odeljenje),  

GS JNA 1980 

3.  Uprava artiljerije Borbeno pravilo artiljerije SSNO 1982 

4.  Uprava artiljerije 
Borbeno pravilo “Artiljeriski 

divizion za podrsku 
GS  JNA 1980 

5.  Uprava artiljerije 

Borbeno pravilo  

“Protivoklopni artiljeriski 
divizion 

GS  JNA 1980 

6.  Uprava artiljerije 

Borbeno pravilo, 

“Protivoklopni artiljeriski puk 
(brigada), 

GS  JNA 1980 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Упатствоза работна карта 

 
  

2.  

Лекции-скрипта за тактика 

на артилерија на 

предметниот наставник 

  

3. 
Слободан 

Цветковиќ 
Општа тактика 

ЦИНОМ, 

Скопје 
2000 
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1. Наслов на предметот  
АРТИЛЕРИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО ПОДГОТОВКА НА 

АРТИЛЕРСИКИ ДЕЈСТВА 2 (АВПАД2) 

2. Код AL802 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за Воени науки и Воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4(четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 1, АВОиИ  

10. 

Со изучување на предметот  питомците да се здобијат со знаења врзани за артилериското посредно гаѓање и 

топографско-геодетска подготовка на артилериските дејства; да се оспособат за планирање, организирање и 

реализација на задачите од овие области;  изработка на предвидените документи; да се оспособат во 

извршувањето на задачите на елементите на борбениот распоред на артилеријата.  

11. 

Планирање, организирање и изведување на ПДД, Основно орудие;Таблици на гаѓање; Гребен на заклон; Живот 

на цевка; Посредно нишанење; Мерење и одредување на теренски податоци; Одредување и користење на 
правоаголен азимут и поправки на бусола.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 
мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 

секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

 

Uputstvo za topografsko-
geodetsko obezbedjenje 

artiljerije 

SSNO 1981 

2.  Упатство за работа на ОП   

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Таблици на гаѓање,   

2.  Збирка задачи од ТГП   

3.     
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1. Наслов на предметот  
УПРАВУВАЊЕ И РАКУВАЊЕ СО ОГАН НА  

АРТИЛЕРИСКИ ЕДИНИЦИ 2  (УРОАРЕ 2) 

2. Код AL803 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

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

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 1, АВОИ , АВПАД, Теорија на гаѓање, Балистика.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Со изучување на предметот питомците да се здобијат со потребните знаења во планирање, подготовка, 

организација и реализација на задачите врзани за управување со оган на артилериските единици; да се 

развива потреба и навика за брза, ефикасна и точна работа при подготовки на почетните елементи за гаѓање, 

со оглед на можностите, пополнетоста, обученоста и расположивото време.  

11. 

Пренесување на огнот на ТГО; Групно гаѓање; Рикошетно; Вертикално и темпирно гаѓање; Гаѓање со 

проектили со специјална намена; Гаѓање ноќе и во други услови на слаба видливост; Балистичка огнена 

планшета; Обновување на елементите; Гаѓање цели на наклонии и возвишенија; Управување и ракувањ е со 

огнот на арт. баталјон – група.  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Континуирано и етапно писмено оценување до 3 колоквиуми по 2 часа 

(во семестар). 

Завршен испит се реализира писмено и усмено (практично).  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. MO na RM 
Artilerisko pravilo 

za ga|awe 
MO na RM 1994 

2. MO na RM 

Upatstvo za rabota 

na smeta~kite 

oddelenija vo 
artilerija 

MO na RM 1997 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Objasnuvawe na 

artilerisko pravilo 

za ga|awe 

  

2.  Tablici za ga|awe   

3.  Teorija na ga|awe   
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1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД - АРТИЛЕРИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 

лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите  : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите 

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 
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  



16.4. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРТИЛЕРИЈА 

Страна  352 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

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

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозување на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на националната безбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британија, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

 Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот 
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на безбедносен систем, како и местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национална безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната.  Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.5. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ- РОД АРЕ и ПВО 

16.5.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ  

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р  Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симулациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки ду х,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  БАЛИСТИКА (БАЛ)  

2. Код UZ501 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  
д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

д-р Росе Смилески, ред. Проф., полковник 

д-р Орце Поповски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика, Физика 

1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да стекнат основни теориски знаења од областа на балистиката 

која го проучува движењето на проектилите и ракетите, при што внатрешна балистика го проучува движењето на 
проектилот во каналот на цевката на оружјето, додека надворешната балистика го проучува движењето на 
проектилот/ракетата по напуштањето на цевката/ лансерот. Изучувањето на балистиката треба да обезбеди основни знаења 
потребни за запознавање со системите на вооружување, како и стекнување сигурност при работата со нив и правилен однос 

при нивната експлоатација. 

11. 

Содржина на предметната програма: Внатрешна балистика: Елементи на внатрешната балистика; Процес на согорување 
на потисните експлозивни материи; Процес на испукување во цевката на оружјето; Методи за решавање на основната 
задача на внатрешната балистика; Поправни формули; Експериментални мерења во внатрешната балистика; Решавање на 
основната задача на внатрешната балистика; Практична примена на поправните формули на внатрешната балистика. 

Надворешна балистика: Елементи на траекторијата на летот; Движење на проектилот во безвоздушен простор; 
Атмосфера и нејзините карактеристики; Координатни системи и кинематички конвенции; Математички модел на Земјата; 
Трансформација на координатите; Сили и моменти кои делуваат на леталата; Математички модели на движењето на 
леталата; Стабилност на движењето и стабилизација на проектилите и ракетите; Надворешнобалистичка теорија на 

поправки и растурање на траекторијата на проектилите; Надворешнобалистички испитувања; Таблици за гаѓање и 
балистички компјутери; Преодна балистика; Дејство на проектилот врз целта (Терминална балистика ); Дејство на 
проектилот врз човековото тело (Балистика на рани).на моторните возила, систем за кочење; Систем за управување на 

моторно возило; Систем за потпирање на моторно возило; 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
С. Десковски,  

С. Ангелевски 
Надворешна балистика 

МАРИНГ, 
Скопје,  

ISBN 9989-

9977-1-3 

2000 

2. 
Р. Смилески,  

О. Поповски 
Внатрешна балистика 

Воена академија 

„Генерал 

Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2001 

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
J. Vilicic, M. 
Gajic 

Balistika  VIZ, Beograd 1979 

2. 

G. M. Moss, D. 

W. Leeming, C. 
L. Farrar 

Military balistics 

Royal Military 

College of 
Science, 

Shrivenham, UK 

1995 

3.     

4.     
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1. Наслов на предметот ТЕОРИЈА НА ГАЃАЊЕ (ТГ)  

2. Код AZ501 

3. Студиска програма 
Управување со ресурси – род артилерија – род оклопно механизирани 

единици – род артилериско ракетни единици за противвоздушна одбрана 

4. 

Организатор  на студиската 

програма (единица, односно  

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  Зоран Цикарски, предавач 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има положено Математика, Физика 1, Балистика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да ги изучат законите на теоријата на гаѓање и 

правилските одредби и постапки за извршување непосредни и посредни гаѓања, како и да се согледа научната 

заснованост на нормите на потрошувачка на муницијата за неутрализирање (уништување) на целите и да се 
совладаат основните методи за проценка на ефикасноста на гаѓањето.   

11. 
Содржина на предметната програма: Основи на теоријата на веројатноста; Теорија на грешки; Растурање 
на погодоците; Веројатност на погодување на целта; Коректура на гаѓањето; Ефикасност и економичност на 

гаѓање; Теорија на непосредно гаѓање; Теорија на посредно гаѓање;  Групно гаѓање. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (G)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)  

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) (А)  

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Гелев 
Теорија на гаѓање, 

скрипта I,  
Воена академија, Скопје 1998 

2. С. Гелев 
Теорија на гаѓање, 

скрипта II, Скопје,  
Воена академија, Скопје 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
O. Dinic 
 

Teorija gadjanja 

pesadiskim 
naoruzanjem 

Vojno izdavacki zavod, 
Beograd, 

1984 

2. Живоин Живанов  Теорија гаѓања  Управа за ВВ и ПВО 1979 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  КОНСТРУКЦИЈА НА ВООРУЖУВАЊЕТО (КВ)  

2. Код UZ5021 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Драге Петрески, вон.професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Познавања од математика, физика, хемија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е усвојување на фундаментални и применети военотехнички знаења од 
конструкцијата на орудијата, оружјата, ракетните системи, ласерското оружје и др. современи средства во 

функција на нивна спознаја и ефикасна употреба. Потикнување на самодовербата и сигурноста при 

непосреден контакт и практична употреба на некои од наведените средства. Создавање на навики за 

систематско следење на научно техничките достигнувања и користење на стручна литература од доменот на 

предметната област.  

11. 

Вовед, поим и поделба на оружјето. Основи на конструкцијата на стрелечкото оружје. Главни делови, 

механизми и помошни делови на автоматското оружје. Современи претставници на автоматското стрелечко 

оружје. Основи на конструкцијата на артилериското оружје. Поим, поделба и карактеристики на орудијата. 

Видови и намена на цевки. Конструкција на цевката.. Задници и затворачи. Дејство на стабилноста при 
гаѓање од артилериско орудие. Противповлекувачки уреди. Направи за поместување на цевката на топот. 

Лафет на орудието. Современи претставници на артилериското оружје. Ракетни системи. Вовед, 

класификација на ракетите и ракетните системи. Основни карактеристики на ракетните системи за ПВО. 

Ласерско оружје. Вовед, намена и составни елементи на ласерското оружје. Видови  ласерското оружје, 

принципи и начин на функционирање. Други типови на современи оружја. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Д. Петрески 
„Современо борбено 

оружје” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2011 

2. д-р Д. Петрески 
„Теоретски основи на 
класичното 

вооружување” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

1998 

3. д-р Д. Петрески 
„Технологија на 
одржување и ремонт 

на вооружувањето” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 
Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2. д-р С. Десковски 

„Самоводење и 

ракетни системи за 

ПВО” Скопје  2004 

3.         
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1. Наслов на предметот  
ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА КЛАСИЧНОТО 

ВООРУЖУВАЊЕ (ТОКВ)  

2. Код UZ5022 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Драге Петрески, вон.професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Познавања од математика, физика, хемија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е усвојување на фундаментални и применети военотехнички знаења од 

конструкцијата на орудијата, оружјата, ракетните системи, ласерското оружје и др. современи средства во 

функција на нивна спознаја и ефикасна употреба. Потикнување на самодовербата и сигурноста при 
непосреден контакт и практична употреба на некои од наведените средства. Создавање на навики за 

систематско следење на научно техничките достигнувања и користење на стручна литература од доменот на 

предметната област.  

11. 

Вовед, поим и поделба на класичното вооружување. Основи на конструкцијата на стрелечкото воооружување. 

Главни делови, механизми и помошни делови на автоматското вооружување. Современи претставници на 

автоматското стрелечко вооружување. Основи на конструкцијата на артилериското вооружување. Поим, 

поделба и карактеристики на орудијата. Видови и намена на цевки. Конструкција на цевката. Видови на 

задници и затворачи кај артилериските орудија. Дејство на стабилноста при гаѓање од артилериско орудие. 
Противповлекувачки уреди. Направи за поместување на цевката на топот. Лафет на орудието. Современи 

претставници на артилериските орудија. Други модели на современо класично вооружување. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Д. Петрески 
„Современо борбено 
оружје” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2011 

2. д-р Д. Петрески 
„Теоретски основи на 
класичното 

вооружување” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

1998 

3. д-р Д. Петрески 

„Технологија на 

одржување и ремонт 

на вооружувањето” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 
Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.5. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРЕ и ПВП 

Страна  374 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и  автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик; 

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     



16.5. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД АРЕ и ПВП 

Страна  379 
 

 
1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.5.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р  Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  РАДИО, ВИДЕО И ЛАСЕРСКА ТЕХНИКА (РВЛТ)  

2. Код PVL6011 

3. Студиска програма 
Управување со ресурси– род артилериско ракетни единици за 

противвоздушна одбрана  

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат знаења за физичките основи на радио, 
видео и ласерската техника. Солидната теоретска подготовка во дадените области овозможува подобро 

разбирање на технологијата на изработка, механизмот на функционирање, како и правилното користење на 

радио, видео и ласерските технологии.  

11. 

Содржина на предметната програма: Радио-техника: Електромагнетен спектар; Особини и простирање на 

радио брановите низ атмосферата; Радиокомуникација; Приемник и предавате; Доплеров ефект; Радари; 

Видови радари. 

Видео-техника: Светлина и механизам на гледање. RGB систем. Систем за пренос на видео-сигнал.  

Ласерска техника: Процеси на зрачење; Апсорпција и засилување на зрачењето; Принцип на работа на 
ласери; Рубински и хелиум-неонски ласер; Примена на ласерите во воената технологија.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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  

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции од предметниот 

наставник 
  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Христина Спасевска Предавања по електрооптика   

2. 
А. Марковиќ, Ј. 

Капковиќ  
Основи промопредајне технике  

ВИ Завод, 

Белград 
1991 
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1. Наслов на предметот  
РАДИО, ВИДЕО И ЛАСЕРСКО ВОДЕЊЕ НА ПРОЕКТИЛИ 

(РВЛВП) 

2. Код PVL6012 

3. Студиска програма 
Управување со ресурси– род артилериско ракетни единици за 

противвоздушна одбрана  

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 1 и 2, Физика 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат знаења за физичките основи на радио, 

видео и ласерското наведување. Солидната теоретска подготовка во дадените области овозможува подобро 
разбирање на технологијата на изработка, механизмот на функционирање, како и правилното  користење на 

радио, видео и ласерските технологии кои се применети при наведување на ракетните проектили.  

11. 

Содржина на предметната програма: Радио-техника: Електромагнетен спектар; Особини и простирање на 
радио брановите низ атмосферата; Радиокомуникација; Приемник и предавате; Доплеров ефект; 

Радари;.радарско наведување на проектили,  

Видео-техника: Светлина и механизам на гледање. RGB систем. Систем за пренос на видео-

сигнал.наведување на проектили преку видео сигнал .  

Ласерска техника: Процеси на зрачење; Апсорпција и засилување на зрачењето; Принцип на работа на 
ласери; Рубински и хелиум-неонски ласер;  наведување на проектилите со помош на ласер  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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  

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции од предметниот 

наставник 
  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Христина Спасевска 
Предавања по 

електрооптика 
  

2. 
А. Марковиќ, Ј. 

Капковиќ  

Основи промопредајне 

технике 
ВИ Завод, Белград 1991 

3. 

Противавионски 

ракетен комплекс  

"СТРЕЛА-10"-превод, 

ГШ на АРМ  2001  

4. 

Правило за лесен 

самооден ракетен 

комплекс за ПВО 

"СТРЕЛА 

10"(9К35М), 

ГШ на АРМ  2001  
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1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНА ТЕХНИКА (ОДТ) 

2. Код PVL6021 

3. Студиска програма 
Управување со ресурси– род артилериско ракетни единици за 

противвоздушна одбрана  

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот Математика I и II, Физика I 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со работењето на електронските елементи во 
режимот на големи сигнали со елементарните импулсни кола со осврт на принципите на работа на дигиталните  

електронски кола и логистички склопови .  

11. 

Содржина на предметната програма: Пасивни кола во импулсен режим на работа. Линеарно обликување и 

изобличување на сигнали. Елементарни отпорничко-капацитивни и отпорничко-индуктивни кола. 
Полупроводнички елементи во импулсен режим на работ. Сегментно-линеарни модели на диода, биполарен 

транзистор и униполарни транзистори (JFET, MOSFET). 

Кола за нелинеарно обликување на сигнали.  Лимитери. Воспоставувачи на почетно ниво. Прекинувачки кола. 

Прекинувачки кола со биполарни транзистори. Прекинувачки кола со униполарни транзистори (во NMOS, 

CMOS технологија).  BiMOS кола. Временски бази.Тригери и компаратори. Мултивибратори. Прекинувачка 
алгебра.Логички кола, основни параметри и динамички карактристики.. Комбинациони логички кола.  

Аритметички кола. Програмабилни логички кола (PLD). ROM меморија. Програмабилен ROM (PROM). PAL. 

PLA. Секвенцијални кола. Регистри и бројачи.А/Д и Д/А конвертори. Микропороцесори и микрокомпјутери. 

Содржина на предметната програма: Пасивни кола во импулсен режим на работа. Линеарно обликување и 

изобличување на сигнали. Елементарни отпорничко-капацитивни и отпорничко-индуктивни кола. 
Полупроводнички елементи во импулсен режим на работ. Сегментно-линеарни модели на диода, биполарен 

транзистор и униполарни транзистори (JFET, MOSFET). 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и позитивно оценети лабораториски вежби 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Камиловски 
Методија 

Електроника 2-дигитална 
електроника 

ЕТФ, Скопје 2003 

2. С.Тешиќ 
Интегрисана дигитална 

електроника 

Научна књига, 

Београд 
1984 

3. С.Тешиќ Импулсна електроника 
Научна књига, 

Београд 
1988 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Интерна скрипта   
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1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА ИМПУЛСНА ТЕХНИКА (ОИТ) 

2. Код PVL6022 

3. Студиска програма 
Управување со ресурси– род артилериско ракетни единици за 

противвоздушна одбрана  

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со работењето на електронските елементи во 
режимот на големи сигнали  со елементарните импулсни кола и со принципите на работа на дигиталните 

електронски кола и склопови.  

11. 

Содржина на предметната програма: Пасивни кола во импулсен режим на работа. Линеарно обликување и 

изобличување на сигнали.  
Кола за нелинеарно обликување на сигнали.  Лимитери. Воспоставувачи на почетно ниво. Прекинувачки кола. 

Прекинувачки кола со биполарни транзистори. Прекинувачки кола со униполарни транзистори (во NMOS, 

CMOS технологија).  BiMOS кола. Временски бази.Тригери и компаратори. Мултивибратори. Прекинувачка 

алгебра.Логички кола, основни параметри и динамички карактристики.. Комбинациони логички кола.  

Аритметички кола. Програмабилни логички кола (PLD). ROM меморија. Програмабилен ROM (PROM). PAL. 
PLA. Секвенцијални кола. Регистри и бројачи.А/Д и Д/А конвертори. Микропороцесори и микрокомпјутери. 

Содржина на предметната програма: Пасивни кола во импулсен режим на работа. Линеарно обликување и 

изобличување на сигнали. Елементарни отпорничко-капацитивни и отпорничко-индуктивни кола. 

Полупроводнички елементи во импулсен режим на работ. Сегментно-линеарни модели на диода, биполарен 

транзистор и униполарни транзистори (JFET, MOSFET). 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и позитивно оценети лабораториски вежби  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Камиловски 
Методија 

Електроника 2-дигитална 
електроника 

ЕТФ, Скопје 2003 

2. С.Тешиќ 
Интегрисана дигитална 

електроника 

Научна књига, 

Београд 
1984 

3. С.Тешиќ Импулсна електроника 
Научна књига, 

Београд 
1988 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Интерна скрипта   
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1. Наслов на предметот  СИСТЕМИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОГАН (СУО)  

2. Код UL6021 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 

основни теоретски и практични знаења за системите на управување со оган во артилериските, тенковските и 

ракетните системи на вооружување. Овие знаења им се неопходни за разбирање на функциите на системи на 

вооружување и следење на современите достигнувања и тенденциите во развојот на системите на управување со 

оган. Истовремено, студентите се запознаваат со методите на откривање и дентификација на целта, мерење на 
параметрите на движење и принципите на функционирање на сензорите ,во системите на управување со оган. 

11. 

Содржина на предметната програма: Намена, видови и задачи на системите за управување со оган во рамките на 

системите на вооружување; Основни елементи на системите на управување со оган; Основи на теоријата на 

управување со огнот: координатни системи, откривање и покажување на целта, мерење на координатите, следење 
на целта и решавање на проблемот на средба на проектилот и целта; Сензори во системите на управување со 

оган: радарски, оптички, термални, инфрацрвени и ласерски; Компјутери во системите за управување со оган; 

Извршни компоненти во системите за управување со оган; Системи за управување со огнот кај класичната 

артилерија; Системи за управување со огнот кај тенковите и борбените оклопни возила; Системи за управување 

со огнот кај артилериските и ракетните системи за противвоздушна одбрана; Системи за управување со огнот кај 
леталата.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојче Десковски 

Самоводење и 

ракетни системи за 

ПВО 

ВА, „Генерал 
Михаило 

Апостолски“ –  

Скопје 

2004 

2. 
Dorf, R.C., Bishop, 

R.H.J. 

Modern Control 

Systems,  

Ninth Edition 

Prentice Hall 

Inernational 
2001 

3. Vukić Z., Kuljača Lj.  

Automatsko 

upravljanje - analiza 

linearnih sustava 

Kigen d.o.o. Zagreb 2005 
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1. Наслов на предметот  
СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РАКЕТНОТО 

ВООРУЖУВАЊЕ (СУВРВ)  

2. Код UL6022 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 
основни теоретски и практични знаења од областа на ракетното вооружување и системите за водење и 

управување на ракети, како би можеле полесно да ги прифатат и за практична употреба изучат ракетните 

системи кои се во вооружвањето на својот род. Покрај тоа, кај студентите треба да се развие интерес за 

проучување на военостручна литература и следење на достигнувањата во областа на ракетното вооружување 

во Армијата на Република Македонија и во странските армии. Овие знаења им се неопходни за разбирање на 
функциите на системи на вооружување и следење на современите достигнувања и тенденциите во развојот на 

ракетното вооружување системите на управување со оган. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими и карактеристики на водените ракети, системите за 
водење и управување и ракетните системи; Шеми на водените летала, органи за управување и начини на 

управување; Етапи, траектории и методи на водење: методи на далечинско водење; методи на самоводење ; 

Структура и елементи на системите за стабилизација и управување: автопилот, сензори и извршни елементи на 

автопилотот; Системи на далечинско водење; Команден систем на водење за метода на покривање на целта ; 

Структура и основни карактеристики на системите на самоводење ; Кинематика и методи на самоводење; 
Линеаризирани модели на кинематиката на самоводење ; Метода на пропорционална навигација и идеализиран 

систем на самоводење; Намена и класификација на сензорите за самоводени ракети.  

12. Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни проблеми и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни 
проблеми и метод на дијалог 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојче Десковски  

Самоводење и 

ракетни системи 

за ПВО 

ВА „Генерал 

Михаило 

Апостолски“ –  

Скопје  

2004 

22.2. 

Дополнителна литература  

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач  Година 

1. Рафаел Јанушевски  

Современо 

ракетно 

наведување 

Нампрес, Скопје 

(Превод во  

рамките на 

Проектот на 

Владата на РМ) 

2009 

2. 
Dorf, R.C., Bishop, 

R.H.J. 

Modern Control 

Systems,  

Ninth Edit ion 

Prentice Hall 

Inernational 
2001 

3. 
Vukić Z., Kuljača 

Lj. 

Automatsko 

upravljanje - 

analiza linearnih 

sustava 

Kigen d.o.o. Zagreb  2005 
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и у својување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4) 

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив.  

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.5.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот 
ТАКТИКА НА АРТИЛЕРИСКО-РАКЕТНИТЕ 

ЕДИНИЦИ ЗА ПВО 1 (ТАРЕПВО 1)  

2. Код PVZ701 

3. Студиска програма Управување со ресурси  

4. 

Организатор  на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7  7. Број на ЕКТС кредити 5 ( пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Општа тактика I и Општа тактика II 

10. 

Питомците да ги стекнат основните теоретски и практични знаења за местото, улогата, задачите и начинот 

на организацијата  на противвоздушна одбрана со артилериско ракетните единици за ПВО на маневарските 

единици и  поважните објекти на ПВО во зоните и борбените рамки на единиците во сите видови и услови 

на изведување борбени дејства.  

11. 

Местото и улогата на АРЕ ПВО во структурата на АРМ; Средства за напад од воздушниот простор; Намена, 

основни задачи и борбени особини  на единиците на родот АРЕ ПВО; Организација, начела и принципи на 

употреба на АРЕ ПВО; Борбени можности на единиците за  на АРЕ ПВО; Организација на КиК и 

управувањето со огнот во АРЕ ПВО; Организација на ПВО во различни видови  борбени дејства;Борбени 
документи во АРЕ ПВО;Објекти за ПВО; Борбен распоред на единиците за ПВО и подготовка за борбени 

дејства;Командување и контрола во единиците; Единица на ПВО во поддршка на единици во изведување на 

дефанзивни борбени дејства Единица на ПВО во поддршка на единици во изведување на офанзивни борбени 

дејства.  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава   45 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Б.Миленкоски, 
„„Тактика на ВВ и 

ПВО“-лекции 
  

2. Група на автори 
„Тактика на 

авијација”-скрипта 

Управа за ВВ и 

ПВО 
1999 

3.  
„Употреба на ВВ и 

ПВО“ – скрипта 
ГШ на АРМ,   

4.  

Оперативни термини 

за ВВ и ПВО според 

стандарди на 

 НАТО - ВВ и ПВО  

ГШ на АРМ,  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 
„Упатство за водење 

на работна карта” 

МО на 

Р.Македонија, 

Скопје 

1997 

2. 
Слободан 

Цветковиќ, 
„Општа тактика“ 

Воена академија-

Скопје  
2000 

3. 
 Слободан 

Цветковиќ, 

 „Тактика на 

пешадиски баталјон“ 

 Воена академија-

Скопје 
2002 
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1. Наслов на предметот 
АРТИЛЕРИСКО РАКЕТНО ВООРУЖУВАЊЕ ЗА ПВО 1 

(АРВПВО 1) 

2. Код PVZ702 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор  на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Општа тактика I и Општа тактика II, Дигитална и 

импулсна техника, Радио,видео и ласерска техника  

10. 

Питомците да ги стекнат соодветни знаења за општите принципи на работа на противавионските топови и 

ракетни системи, конструктивните решенија, да ги согледат борбените можности на орудијата и системите 

за ПВО и да се оспособат и извежбаат за брза, и ефикасна употреба на лесните артилериско ракетните 

средства за ПВО и опрема, за гаѓањата цели во ВоП и на земја, во секоја борбена ситуација.  

11. 

Артилериско вооружување за ПВО,Вовед  во артилериско вооружување за ПВО; Противавионски топови 

(ПАТ); Опис, ракување и одржувањена ПАТ; Подготовка на ПАТ за гаѓање и марш; Гаѓање  цели на земја со 

ПАТ (2); Гаѓање цели во ВоП со ПАТ.  

Вовед:Преносни ракетни системи (ПРК) за ПВО,Општи податоци за ПРК; Ракета; Лансирна цевка со извор 
за напојување; Лансирен механизам; Помошна опрема на комплексот;Заемно дејство на елементите на 

комплексот; Работа на елементите на ракетата во лет; Резервни делови и прибор;.Чување и транспорт на 

ПРК (1); Одржување и преглед на ПРК;  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Правило ПАТ 20/3 мм 

и ПАТ 40 мм - -превод, 
ГШ на АРМ 2002 

2.  

Противавионски 

ракетен комплекс  

„ИГЛА" ,  

ГШ на АРМ 2001    

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 
„Тактика на 
Авијација“  

 Управа за ВВ и 
ПВО 

1999 

2.  

„  ПВО како 

содржина на 
борбените дејства“  

Управа за ВВ и 
ПВО 

1999 

3.     
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1. Наслов на предметот 
ТЕОРИЈА И ПРАВИЛА ЗА ГАЃАЊЕ СО РАКЕТНИ 

СИСТЕМИ  ЗА ПВО (ТПГРСПВО) 

2. Код PVZ703 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор  на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (pet) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Општа тактика I и Општа тактика II, Теорија  на 

гаѓање 

10. 

Питомците да се оспособат за успешно управување и ракување со огнот во лесен ракетен вод (батерија) 

ПВО, да ги согледат борбените можности на водот (батеријата) ПВО, да се оспособат  за нивно 

максимално искористување и да ги согледат борбените можности на орудијата за ПВО.   

11. 

Основна терминологија од областа на гаѓањето со ракетни единици за ПВО од мал дострел; Методи на 

наведување на ракетата и ситеми на управување.  

Видови на ОП и фактори кои влијаат врз нивниот избор; Пресметка на величини кои го карактеризираат  

изборот на ОП за РЕ за ПВО со мал одстрел; Пресметка на оддалеченоста на ОП на РЕ за ПВО од објектот 

за ПВО; Пресметка на далечината на линијата на откачување на убојните средства; Далечина на почетокот 
на понирање на ЛБА при напад од понирање; Далечина на лансирање на водени В-З; Одредување на 

одддалеченоста на ОП од објектот за ПВО. 

Поим и задачи на управувањето на оган; Барања кои се поставуваат пред управувањето со оган; Фактори 

кои влијаат на процесот на управување со оган; Карактеристики на ситемот на управување со оган; 

Структура на системот на управување со оган ; Влијание на средствта за управување со оган; Влијание на 
влегувањето на целта во зоната на дејство на огнената група; Влијание на поделбата на цели.  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Правило ПАТ 20/3 мм и 

ПАТ 40 мм - -превод, 
ГШ на АРМ 2002 

2.  
Борбено правило за 

батерија (вод)  за ПВО 
ГШ на АРМ 1998   

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори „Тактика на Авијација“ 
 Управа за ВВ и 

ПВО 
1999 

2.  
„  ПВО како содржина 
на борбените дејства“  

Управа за ВВ и 
ПВО 

1999 

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  
(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     5 

часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     5 

часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     5 

часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military  english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.5.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот 
ТАКТИКА НА АРТИЛЕРИСКО-РАКЕТНИТЕ 

ЕДИНИЦИ ЗА ПВО 2 (ТАРЕПВО 2) 

2. Код PVL801 

3. Студиска програма Управување со ресурси  

4. 

Организатор  на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Општа тактика I и Општа тактика II 

10. 

Питомците да ги стекнат основните теоретски и практични знаења за местото, улогата, задачите и начинот 

на организацијата  на противвоздушна одбрана со артилериско ракетните единици за ПВО на маневарските 

единици и  поважните објекти на ПВО во зоните и борбените рамки на единиците во сите видови и услови 

на изведување борбени дејства.  

11. 

Местото и улогата на АРЕ ПВО во структурата на АРМ; Средства за напад од воздушниот простор; Намена, 

основни задачи и борбени особини  на единиците на родот АРЕ ПВО; Организација, начела и принципи на 

употреба на АРЕ ПВО; Борбени можности на единиците за  на АРЕ ПВО; Организација на КиК и 

управувањето со огнот во АРЕ ПВО; Организација на ПВО во различни видови  борбени дејства;Борбени 
документи во АРЕ ПВО;Објекти за ПВО; Борбен распоред на единиците за ПВО и подготовка за борбени 

дејства;Командување и контрола во единиците; Единица на ПВО во поддршка на единици во изведување на 

дефанзивни борбени дејства Единица на ПВО во поддршка на единици во изведување на офанзивни борбени 

дејства.  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Б.Миленкоски, 
„„Тактика на ВВ и 

ПВО“-лекции 
  

2. Група на автори 
„Тактика на 

авијација”-скрипта 

Управа за ВВ и 

ПВО 
1999 

3.  
„Употреба на ВВ и 

ПВО“ – скрипта 
ГШ на АРМ,   

4.  

Оперативни термини 

за ВВ и ПВО според 

стандарди на 

 НАТО - ВВ и ПВО  

ГШ на АРМ,  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр . Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 
„Упатство за водење 

на работна карта” 

МО на 

Р.Македонија,   

Скопје 

1997 

2. 
Слободан 

Цветковиќ, 
„Општа тактика“ 

Воена академија-

Скопје  
2000 

3. 
 Слободан 

Цветковиќ, 

 „Тактика на 

пешадиски баталјон“ 

 Воена академија-

Скопје 
2002 
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1. Наслов на предметот 
АРТИЛЕРИСКО РАКЕТНО ВООРУЖУВАЊЕ ЗА ПВО 2 

(АРЕ ПВО 2) 

2. Код PVL802 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор  на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено: Општа тактика I и Општа тактика II, Дигитална и 

импулсна техника, Радио, видео и ласерска техника  

10. 

Питомците да ги стекнат соодветни знаења за општите принципи на работа на противавионските топови и 

ракетни системи, конструктивните решенија, да ги согледат борбените можности на орудијата и системите 

за ПВО и да се оспособат и извежбаат за брза, и ефикасна употреба на  ракетните средства за ПВО и опрема, 

за гаѓањата цели во ВоП и на земја, во секоја борбена ситуација.  

11. 

Вовед во Самооден ракетен систем за ПВО (СРС), Податоци за ракетниот систем; Опис на борбеното возило; 

Лансирен уред (ЛУ); Апаратура за лансирање (АЛ); Апаратура за одредување на зоната (АОЗ); Пасивен 

радио-пеленгатор (ПРП); Наземен радио-запрашувач (НРЗ); Нишанска направа (НН); Електро-опрема; 

Средства за врски; Намена и состав   на средствата за покажување на цели (ПАБ); Тенковска навигациона 
апаратура (ТНА); Подготовка за транспорт, чување и одржување; Намена, конструкција, ТТ карактеристики 

на ракетнен  комплет; Глава за самонаведување (ГСН) и автопилот ; Боева глава (БГ); Ракетен мотор (РМ); 

Контејнер на ракетата; Технички прегледи на ракетата; Мерки на безбедност при  работа со средствата и 

уредите;Подготовка на ПРК за гаѓање; Подготовка на самоодниот ракетен систем за гаѓање; Начини на 

гаѓање и видови  оган; Гаѓање на цели во ВоП од место и движење; Борбена работа при гаѓање цели во ВоП; 
Тренажни гаѓања;Одржување и преглед на ТМС. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Противавионски ракетен 

комплекс  "СТРЕЛА-10"-
превод,  

ГШ на АРМ 2001 

2.  

Правило за лесен самооден 

ракетен комплекс за ПВО 
"СТРЕЛА 10"(9К35М), 

ГШ на АРМ 2001 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори „Тактика на Авијација“ 
 Управа за ВВ и 

ПВО 
1999 

2.  
„  ПВО како содржина на 
борбените дејства“  

Управа за ВВ и 
ПВО 

1999 

3.     
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1. Наслов на предметот 
ТЕОРИЈА И ПРАВИЛА ЗА ГАЃАЊЕ СО РАКЕТНИ 

СИСТЕМИ  ЗА ПВО (ТПГРСПВО) 

2. Код PVL803 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор  на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Општа тактика I и Општа тактика II, Теорија  на 

гаѓање 

10. 

Питомците да се оспособат за успешно управување и ракување со огнот во лесен ракетен вод (батерија) 

ПВО, да ги согледат борбените можности на водот (батеријата) ПВО, да се оспособат  за нивно максимално 

искористување и да ги согледат борбените можности на орудијата за ПВО.   

11. 

Основна терминологија од областа на гаѓањето со ракетни единици за ПВО од мал дострел; Методи на 

наведување на ракетата и ситеми на управување.  

Видови на ОП и фактори кои влијаат врз нивниот избор; Пресметка на величини кои го карактеризираат  

изборот на ОП за РЕ за ПВО со мал одстрел; Пресметка на оддалеченоста на ОП на РЕ за ПВО од објектот за 

ПВО; Пресметка на далечината на линијата на откачување на убојните средства; Далечина на почетокот на 
понирање на ЛБА при напад од понирање; Далечина на лансирање на водени В-З; Одредување на 

одддалеченоста на ОП од објектот за ПВО. 

Поим и задачи на управувањето на оган; Барања кои се поставуваат пред управувањето со оган; Фактори кои 

влијаат на процесот на управување со оган; Карактеристики на ситемот на управување со оган; Структура на 

системот на управување со оган ; Влијание на средствта за управување со оган; Влијание на влегувањето на 
целта во зоната на дејство на огнената група; Влијание на поделбата на цели.  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Правило ПАТ 20/3 мм 

и ПАТ 40 мм - -превод, 
ГШ на АРМ 2002 

2.  

Борбено правило за 

батерија (вод)  за 

ПВО 

ГШ на АРМ 1998 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 
„Тактика на 
Авијација“  

 Управа за ВВ и 
ПВО 

1999 

2.  

„  ПВО како 

содржина на 
борбените дејства“  

Управа за ВВ и 
ПВО 

1999 

3.     
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1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – АРЕ и ПВО  

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 
лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите  : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

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

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозува ње на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на националната безбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британија, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

 Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на безбедносен систем, како и местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национална безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната.  Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситу ации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ- РОД ОМЕ 

16.6.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симулациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 



16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД ПМЕ 

Страна  443 
 

 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  БАЛИСТИКА (БАЛ)  

2. Код UZ501 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  
д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

д-р Росе Смилески, ред. Проф., полковник 

д-р Орце Поповски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика, Физика 

1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да стекнат основни теориски знаења од областа на балистиката 

која го проучува движењето на проектилите и ракетите, при што внатрешна балистика го проучува движењето на 
проектилот во каналот на цевката на оружјето, додека надворешната балистика го проучува движењето на 
проектилот/ракетата по напуштањето на цевката/ лансерот. Изучувањето на балистиката треба да обезбеди основни знаења 
потребни за запознавање со системите на вооружување, како и стекнување сигурност при работата со нив и правилен однос 

при нивната експлоатација. 

11. 

Содржина на предметната програма: Внатрешна балистика: Елементи на внатрешната балистика; Процес на согорување 
на потисните експлозивни материи; Процес на испукување во цевката на оружјето; Методи за решавање на основната 
задача на внатрешната балистика; Поправни формули; Експериментални мерења во внатрешната балистика; Решавање на 
основната задача на внатрешната балистика; Практична примена на поправните формули на внатрешната балистика. 

Надворешна балистика: Елементи на траекторијата на летот; Движење на проектилот во безвоздушен простор; 
Атмосфера и нејзините карактеристики; Координатни системи и кинематички конвенции; Математички модел на Земјата; 
Трансформација на координатите; Сили и моменти кои делуваат на леталата; Математички модели на движењето на 
леталата; Стабилност на движењето и стабилизација на проектилите и ракетите; Надворешнобалистичка теорија на 

поправки и растурање на траекторијата на проектилите; Надворешнобалистички испитувања; Таблици за гаѓање и 
балистички компјутери; Преодна балистика; Дејство на проектилот врз целта (Терминална балистика ); Дејство на 
проектилот врз човековото тело (Балистика на рани).на моторните возила, систем за кочење; Систем за управување на 

моторно возило; Систем за потпирање на моторно возило; 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
С. Десковски,  

С. Ангелевски 
Надворешна балистика 

МАРИНГ, 
Скопје,  

ISBN 9989-

9977-1-3 

2000 

2. 
Р. Смилески,  

О. Поповски 
Внатрешна балистика 

Воена академија 

„Генерал 

Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2001 

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
J. Vilicic, M. 
Gajic 

Balistika  VIZ, Beograd 1979 

2. 

G. M. Moss, D. 

W. Leeming, C. 
L. Farrar 

Military balistics 

Royal Military 

College of 
Science, 

Shrivenham, UK 

1995 

3.     

4.     
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1. Наслов на предметот ТЕОРИЈА НА ГАЃАЊЕ (ТГ)  

2. Код AZ501 

3. Студиска програма 
Управување со ресурси – род артилерија – род оклопно механизирани 

единици – род артилериско ракетни единици за противвоздушна одбрана 

4. 

Организатор  на студиската 

програма (единица, односно  

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  Зоран Цикарски, предавач 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има положено Математика, Физика 1, Балистика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да ги изучат законите на теоријата на гаѓање и 

правилските одредби и постапки за извршување непосредни и посредни гаѓања, како и да се согледа научната 

заснованост на нормите на потрошувачка на муницијата за неутрализирање (уништување) на целите и да се 
совладаат основните методи за проценка на ефикасноста на гаѓањето.   

11. 
Содржина на предметната програма: Основи на теоријата на веројатноста; Теорија на грешки; Растурање на 
погодоците; Веројатност на погодување на целта; Коректура на гаѓањето; Ефикасност и економичност на 

гаѓање; Теорија на непосредно гаѓање; Теорија на посредно гаѓање;  Групно гаѓање. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (G)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)  

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) (А)  

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Гелев 
Теорија на гаѓање, 

скрипта I,  
Воена академија, Скопје 1998 

2. С. Гелев 
Теорија на гаѓање, 

скрипта II, Скопје,  
Воена академија, Скопје 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
O. Dinic 
 

Teorija gadjanja 

pesadiskim 
naoruzanjem 

Vojno izdavacki zavod, 
Beograd, 

1984 

2. Живоин Живанов  Теорија гаѓања  Управа за ВВ и ПВО 1979 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  КОНСТРУКЦИЈА НА ВООРУЖУВАЊЕТО (КВ) 

2. Код UZ5021 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Драге Петрески, вон.професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Познавања од математика, физика, хемија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е усвојување на фундаментални и применети военотехнички знаења од 

конструкцијата на орудијата, оружјата, ракетните системи, ласерското оружје и др. современи средства во 
функција на нивна спознаја и ефикасна употреба. Потикнување на самодовербата и сигурноста при 

непосреден контакт и практична употреба на некои од наведените средства. Создавање на навики за 

систематско следење на научно техничките достигнувања и користење на стручна литература од доменот на 

предметната област.  

11. 

Вовед, поим и поделба на оружјето. Основи на конструкцијата на стрелечкото оружје. Главни делови, 

механизми и помошни делови на автоматското оружје. Современи претставници на автоматското стрелечко 

оружје. Основи на конструкцијата на артилериското оружје. Поим, поделба и карактеристики на орудијата. 

Видови и намена на цевки. Конструкција на цевката.. Задници и затворачи. Дејство на стабилноста при 
гаѓање од артилериско орудие. Противповлекувачки уреди. Направи за поместување на цевката на топот. 

Лафет на орудието. Современи претставници на артилериското оружје. Ракетни системи. Вовед, 

класификација на ракетите и ракетните системи. Основни карактеристики на ракетните системи за ПВО. 

Ласерско оружје. Вовед, намена и составни елементи на ласерското оружје. Видови  ласерското  оружје, 

принципи и начин на функционирање. Други типови на современи оружја. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Д. Петрески 
„Современо борбено 

оружје” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2011 

2. д-р Д. Петрески 
„Теоретски основи на 
класичното 

вооружување” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

1998 

3. д-р Д. Петрески 
„Технологија на 
одржување и ремонт 

на вооружувањето” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 
Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2. д-р С. Десковски 

„Самоводење и 

ракетни системи за 

ПВО” Скопје  2004 

3.         
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1. Наслов на предметот  
ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА КЛАСИЧНОТО 

ВООРУЖУВАЊЕ (ТОКВ)  

2. Код UZ5022 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Драге Петрески, вон.професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Познавања од математика, физика, хемија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е усвојување на фундаментални и применети военотехнички знаења од 

конструкцијата на орудијата, оружјата, ракетните системи, ласерското оружје и др. современи средства во 

функција на нивна спознаја и ефикасна употреба. Потикнување на самодовербата и сигурноста при 
непосреден контакт и практична употреба на некои од наведените средства. Создавање на навики за 

систематско следење на научно техничките достигнувања и користење на стручна литература од доменот на 

предметната област.  

11. 

Вовед, поим и поделба на класичното вооружување. Основи на конструкцијата на стрелечкото воооружување. 

Главни делови, механизми и помошни делови на автоматското вооружување. Современи претставници на 

автоматското стрелечко вооружување. Основи на конструкцијата на артилериското вооружување. Поим, 

поделба и карактеристики на орудијата. Видови и намена на цевки. Конструкција на цевката. Видови на 

задници и затворачи кај артилериските орудија. Дејство на стабилноста при гаѓање од артилериско орудие. 
Противповлекувачки уреди. Направи за поместување на цевката на топот. Лафет на орудието. Современи 

претставници на артилериските орудија. Други модели на современо класично вооружување. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Д. Петрески 
„Современо борбено 
оружје” 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2011 

2. д-р Д. Петрески 
„Теоретски основи на 
класичното 

вооружување” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

1998 

3. д-р Д. Петрески 

„Технологија на 

одржување и ремонт 

на вооружувањето” 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 
Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД ПМЕ 

Страна  454 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД ПМЕ 

Страна  455 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД ПМЕ 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД ПМЕ 
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД ПМЕ 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД ПМЕ 

Страна  460 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменито сти.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.6.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот  
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклу с студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ (САУ)  

2. Код OL6011 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено математика 1 и 2, физика, електротехника, 

електроника 1, балистика,  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е  питомците да стекнат основни 
теориски знаења од областа на динамичките системи и автоматското управување за да можат полесно да ги разберат 

принципите на функционирање на современите борбени системи и оружја со кои треба да ракуваат. Исто така, со 
изучувањето на овој предмет треба да се разберат и усвојат фундаменталните принципи на управувањето со процесите и 
системите кои, врз основа на примена на компјутерската информатичка технологија претставуваат основа во раководењето 
и командувањето со сложените борбени системи и единици. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во управувани динамички системи и управување, Управувани објекти и 

процеси и нивните работни состојби, Поим и концепт на управувач и управувачки алгортими, (Примери за илустрација од 
управувањето на операции кај борбени дејства на помали единици), Принципи и системски структури на автоматско 
упрвавување, Елементарна анализа на затворен автоматски систем, Математичко моделирање на управуваните процеси и 
објекти, Структурно-техничка реализација на САУ и поим за управувачки степени на слобода, Типски преодни поведенија 

на динамичките системи и поим и услови за стабилност, Состојбени равенки на динамичките системи, Анализа на прост 
едноваријабилен САУ. 
Опис на конкретни динамички системи со помош на диференцијални равенки, Линеаризација, Лапласова трансформација, 
преносни функции и фреквенциски карактеристики на динамичките системи, Структурни блок дијаграми, Анализа на 

стабилноста на системите со помош на алгебарските критериуми, Синтеза на пр ост систем со еден влез и еден излез во 
фреквенциското подрачје, Мерење и анализа на одѕивните карактеристики на едноставни динамички системи: 
механички амортизер, електрично коло, електромотор, Запознавање со програмскиот пакет Матлаб и негова примена за 

симулација, анализа и синтеза на системите на автоматско управување, Конкретни примери на едноставни системи на 
автоматско управување кои питомците ќе ги симулираат со примена на програмскиот пакет Матлаб и ќе го анализираат 
динамичкото однесување при промена на параметрите и условите на функционирање.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. 
Предавања - теоретска 
настава 

30 часови 

15.2. 

Вежби 
(лабораториски, 

аудиториски), тимска 

работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Проектни 
(семинарски) задачи 

25 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување (бодови/ 
оценка). Студентот мора да освои 
најмалку по 51% од предвидените 

бодови на секој од колоквиумите 

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 
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Предавањата на предметниот 

наставник 
  

2.     

3.      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Стојиќ 
Континуални системи на 

автоматско управување,  

Научна книга, 

Белград 
1987 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  РАКЕТНИ СИСТЕМИ (РС)  

2. Код OL6012 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено математика 1 и 2, физика, електротехника, 

електроника 1, балистика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е питомците да стекнат 
основни теориски знаења од областа на ракетното вооружување и системите за водење и управување на 

ракети, како би можеле полесно да ги прифатат и за практична употреба изучат ракетните системи кои се во 

вооружвањето на својот род. Покрај тоа, кај питомците треба да се развие интерес за проучување на 

военостручна литература и следење на достигнувањата во областа на ракетното вооружување во АРМ и во 

странските армии.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими и карактеристики на водените ракети, системите за 

водење и управување и ракетните системи, Системи на управување, Системи на далечинско водење, Системи 

на самоводење 
Симулација на ракетните системи. Симулатори и тренажери, Противоклопни ракетни системи, 

Противавионски рекетни системи  

 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. 
Предавања - теоретска 

настава 
30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), тимска 

работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Проектни (семинарски) 

задачи 
25 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на секој 
од колоквиумите 

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 
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Десковски 

Основни поими и 

карактеристики на 
водените летала и                

системите за водење и 

управување 

Скрипта, Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, Скопје 

 

2. С. Десковски 
Математички модели на 

водените ракети 

Скрипта, Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, Скопје 

 

3. С. Десковски 

 Системи за 

стабилизација и 

управување 

Скрипта, Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, Скопје   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Упатства и правила за 

конкретните ракетни 
системи 

  

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ (МЕМ)  

2. Код UL6011 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на конструкцијата со 

практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста на муницијата и 

експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за правилно складирање, 

одржување и транспорт на овие средства.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Класи-

фикација, технологија на добивање и карактеристики на ЕМ; Класификација, конструкциски карактеристики и 

ефикасност на мунициските проектили врз целта; Конструкција и класификација на мунициските запалки; 

Современа методологија за одржување на муницијата и експлозивните средства; Определување на билансот на 
кислород на ЕМ; Конструкциски карактеристики и класификација на муницијата според намената и видот на 

оружјето; Експериментални методи за испитување на ЕМ; Опр еделување на ефикасноста на мунициските 

проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Систем на 

складирање, чување и основно одржување на муницијата и ЕМ. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 

Зукас, 

Вилијам П. 
Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  ЕКСПЛОЗИВНИ ЕФ ЕКТИ И АПЛИКАЦИИ (ЕЕА)  

2. Код UL6012 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на ефектите од муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на 

конструкцијата со практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста 

на муницијата и експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за 

правилно складирање, одржување и транспорт на овие средства.    

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Хемија 

на експлозивните материи; Класификација, конструкциски карактеристики и ефикасност на мунициските 

проектили врз целта; Експлозивно формирани проектили; Конструкција и класификација на муницис ките 
запалки; Оценување на опасноста од експлозиви и горива; Определување на ефикасноста на мунициските 

проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Безбедно 

ракување со ЕМ и муниција.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 
Зукас, 

Вилијам П. 

Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија,  

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  СИСТЕМИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОГАН (СУО)  

2. Код UL6021 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 

основни теоретски и практични знаења за системите на управување со оган во артилериските, тенковските и 

ракетните системи на вооружување. Овие знаења им се неопходни за разбирање на функциите на системи на 

вооружување и следење на современите достигнувања и тенденциите во развојот на системите на управување со 

оган. Истовремено, студентите се запознаваат со методите на откривање и дентификација на целта, мерење на 
параметрите на движење и принципите на функционирање на сензорите ,во системите на управување со оган.  

11. 

Содржина на предметната програма: Намена, видови и задачи на системите за управување со оган во рамките на 

системите на вооружување; Основни елементи на системите на управување со оган; Основи на теоријата на 

управување со огнот: координатни системи, откривање и покажување на целта, мерење на координатите, следење 
на целта и решавање на проблемот на средба на проектилот и целта; Сензори во системите на управување со 

оган: радарски, оптички, термални, инфрацрвени и ласерски; Компјутери во системите за управување со оган; 

Извршни компоненти во системите за управување со оган; Системи за управување со огнот кај класичната 

артилерија; Системи за управување со огнот кај тенковите и борбените оклопни возила; Системи за управување 

со огнот кај артилериските и ракетните системи за противвоздушна одбрана; Системи за управување со огнот кај 
леталата.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојче Десковски 

Самоводење и 

ракетни системи за 

ПВО 

ВА, „Генерал 
Михаило 

Апостолски“ –  

Скопје 

2004 

2. 
Dorf, R.C., Bishop, 

R.H.J. 

Modern Control 

Systems,  

Ninth Edition 

Prentice Hall 

Inernational 
2001 

3. Vukić Z., Kuljača Lj.  

Automatsko 

upravljanje - analiza 

linearnih sustava 

Kigen d.o.o. Zagreb 2005 
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1. Наслов на предметот  
СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РАКЕТНОТО 

ВООРУЖУВАЊЕ (СУВРВ)  

2. Код UL6022 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат 
основни теоретски и практични знаења од областа на ракетното вооружување и системите за водење и 

управување на ракети, како би можеле полесно да ги прифатат и за практична употреба изучат ракетните 

системи кои се во вооружвањето на својот род. Покрај тоа, кај студентите треба да се развие интерес за 

проучување на военостручна литература и следење на достигнувањата во областа на ракетното вооружување 

во Армијата на Република Македонија и во странските армии. Овие знаења им се неопходни за разбирање на 
функциите на системи на вооружување и следење на современите достигнувања и тенденциите во развојот на 

ракетното вооружување системите на управување со оган. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими и карактеристики на водените ракети, системите за 
водење и управување и ракетните системи; Шеми на водените летала, органи за управување и начини на 

управување; Етапи, траектории и методи на водење: методи на далечинско водење; методи на самоводење ; 

Структура и елементи на системите за стабилизација и управување: автопилот, сензори и извршни елементи на 

автопилотот; Системи на далечинско водење; Команден систем на водење за метода на покривање на целта ; 

Структура и основни карактеристики на системите на самоводење ; Кинематика и методи на самоводење ; 
Линеаризирани модели на кинематиката на самоводење ; Метода на пропорционална навигација и идеализиран 

систем на самоводење; Намена и класификација на сензорите за самоводени ракети.  

12. Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни проблеми и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни 
проблеми и метод на дијалог 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојче Десковски  

Самоводење и 

ракетни системи 

за ПВО 

ВА „Генерал 

Михаило 

Апостолски“ –  

Скопје  

2004 

22.2. 

Дополнителна литература  

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач  Година 

1. Рафаел Јанушевски  

Современо 

ракетно 

наведување 

Нампрес, Скопје 

(Превод во  

рамките на 

Проектот на 

Владата на РМ) 

2009 

2. 
Dorf, R.C., Bishop, 

R.H.J. 

Modern Control 

Systems,  

Ninth Edit ion 

Prentice Hall 

Inernational 
2001 

3. 
Vukić Z., Kuljača 

Lj. 

Automatsko 

upravljanje - 

analiza linearnih 

sustava 

Kigen d.o.o. Zagreb  2005 
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на: 

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор  на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, за познавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик; 

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.6.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ОКЛОПНИ БОРБЕНИ ВОЗИЛА 1 (ОБВ1) 

2. Код OZ701 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за воена логистика  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Елениор Николов, доцент, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено мотори и моторни возила  

10. 

Целта на изучување на предметот е, питомците/студентите да добијат основни теоретски знаења од областа на 
оклопните борбени возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови на оклопни 

борбени возила во Армијата на Република Македонија и  во други земји, да се оспособат да организираат 

основно одржување, со што се овозможува нивно правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Вовед и општ опис на оклопните борбените возила; Оклопно тело и купола на оклопно борбено возило (тенк, 

борбено возило на пешадија, оклопен транспортер);  Мотор и неговите системи -  мотор на тенкот (борбено 

возило на пешадија, оклопен транспортер); Систем за довод на гориво и воздух; Систем за подмачкување; 

Систем за ладење на моторот; Системи за загревање на екипажот (и моторот), за стартување на моторот со 

компримиран воздух, систем за палење на моторот (кај бензинските мотори) и др.; За сите системи: намена, 
делови на системот и нивно сместување; Дефекти и мерки за нивно спречување; Ракување и одржување; 

Опслужување и одржување на моторот; Трансмисија - главна спојка, менувач, бочни спојки, бочни 

преносници; Опслужување и одржување на трансмисијата; Оден дел (систем за движење); Електр ични 

системи; Помошни системи - систем за гасење пожар, систем за противнуклеарна заштита, систем за 

создавање чадно перде.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка). Студентот мора да освои 

најмалку по 51% од предвидените 

бодови на секој од колоквиумите  

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 
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Е. Николов 
Оклопни борбени 
возила 1 

Воена академија „Генерал 
Михаило Апостолски”, 

Скопје 

2000 

2.     

3.        

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. В. Димишковски,  
Современа 

противоклопна борба 

Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски”, 

Скопје 

2000 

2. 
Димитровски М., Тодор 

Д., Николов Е., 

Мотори и моторни 

возила 

Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски”, 

Скопје 

1999 

3. 
Димитровски М., Тодор 

Д., Николов Е., 

Практикум мотори и 

моторни возила 

Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски”, 

Скопје 

1999 
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1. Наслов на предметот ТАКТИКА НА ОМЕ 1  (ТО1) 

2. Код OZ702 

3. Студиска програма Управување со ресурси - род ОМЕ 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2  

10. 

Со изучувањето на овој предмет, студентите-питомци од четврта година да ги прошират своите знаења од 

предметот тактика на ОМЕ-1 и да стекнат нови знаења. Кај студентите-питомци треба да се развие интерес 

за проучување на военостручна литература од областа на ОМЕ и следење на најновите достигнувања од 

тактиката на овој род во современите армии.  

11. 

Засилен тенковски (механизиран)  вод на марш - во улога на маршевско осигурување и извидувачка  

патрола; Засилен тенковски вод во напад; Механизиран вод во напад; Засилен тенковски вод во одбрана; 

Тенковски вод во напад при непосредна поддршка на пешадијата; Тенковски вод на марш, во напад со 
премин во одбрана; ТВБГ- тенковски вод во напад (одбрана); Тенковска чета на марш; Тенковска чета во 

напад; Тенковска чета во одбрана; Методика за подготовка и изведу вање на настава по ТО во улога на КВ; 

Методика за подготовка и изведување на НГ во улога на КВ; Методско оспособување за водење наставна и 

техничка документација.  

12. Методи на учење: Активно учење и кооперативно учење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Предметен 

наставник  
Наставни материјали   

2.  Јован Дочински 

Употреба на ОМЕ во 

современите борбени 

дејства  

Воена 

академија, 

Скопје 

2000 

3.   FM 17-15,   

4.   FM 71-1   

5.   ST-3-20.153  SOP   

6.   ARTEP 17-237-10-MTP   

  Pravilo tenk T-72, Belgrad,  1987 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Адил Газафер  

Тактика како вештина-

тактички симболи и 
термини 

Скопје 2003 

2. 
Ванчо 
Димишковски 

Современа 
противоклопна борба 

Воена 

академија, 
Скопје 

2000 

3.  
Правило тенковски вод-

чета 
Belgrad   

4.  

Норми и критериуми за 

проверување и оценување 

на војниците и 

единиците во ОМЕ 

Belgrad  
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1. Наслов на предметот  
ВООРУЖУВАЊЕ НА ОКЛОПНИ БОРБЕНИ ВОЗИЛА 

СО ПРАВИЛА НА ГАЃАЊЕ 

2. Код OZ703 

3. Студиска програма Управување со ресурси - род ОМЕ 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Општа тактика 1 и 2, Тактика на ОМЕ 1 

10. 

Со обуката и извежбувањето по темите од овој предмет студентите-питомци да се оспособат за нишанџии 

во тенк, односно да можат успешно да ја вршат должноста на нишанџија (и послужител) на топот. Исто 
така да се оспособат за нишанџија и послужител на топ (во БВП) митралезите (во ОТ). 

11. 

Митралези на борбените возила; Топови на борбените возила; Муниција; Стабилизатор; Направи за 

набљудување и нишанење (дење и ноќе); Автомат за полнење на топот; Начини на непосредно гаѓање; 

Подготовки за гаѓање; Гаѓање со топ и спрегнат митралез од место и од застанок; Гаѓање со топ и спрегнат 
митралез од краток застанок; Гаѓање со топ и митралез во движење; Гаѓање цели во воздушен простор со 

ПАМ и ПАТ; Гаѓање во различни услови; Гаѓање на големи далечини; Гаѓање со рачни бомби од оклопни 

борбени возила; Управување со оганот на тенковска чета - вод, при непосредно гаѓање.  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Предметен 

наставник  
Наставни материјали   

2.  
Правило тенк Т-72, 

БВП-2, ОТ 
Belgrad 1987  

3.  

Правила за 

митралези: ПКТ, 
СГМТ, ДШК, НСВ, 

КПВТ 

  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Норми и критериуми 

за проверување и 
оценување на 

војниците и 

единиците во ОМЕ 

Belgrad,   

2. В. Димишковски 
Современа 

противоклопна борба 

Воена академија, 

Скопје 
2000 

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  
(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     5 

часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     5 

часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     5 
часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.6.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 



16.6. ПРЕДМЕТИ ЗА НАСПКА УПРАВУВАОЕ СП РЕСУРСИ- РПД ПМЕ 

Страна  505 
 

 
1. Наслов на предметот  ТАКТИКА НА ОМЕ 2  (ТО2) 

2. Код OL801 

3. Студиска програма Управување со ресурси - род ОМЕ 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика на ОМЕ 1 

10. 

Со изучувањето на овој предмет, студентите-питомци од четврта година да ги прошират своите знаења од 

предметот тактика на ОМЕ-2 и да стекнат нови знаења. Кај студентите-питомци треба да се развие интерес 

за проучување на военостручна литература од областа на ОМЕ и следење на најновите достигнувања од 

тактиката на овој род во современите армии.  

11. 

Засилен тенковски (механизиран)  вод на марш - во улога на маршевско осигурување и извидувачка  

патрола; Засилен тенковски вод во напад; Механизиран вод во напад; Засилен тенковски вод во одбрана; 

Тенковски вод во напад при непосредна поддршка на пешадијата; Тенковски вод на марш, во напад со 

премин во одбрана; ТВБГ- тенковски вод во напад (одбрана); Тенковска чета на марш; Тенковска чета во 
напад; Тенковска чета во одбрана; Методика за подготовка и изведу вање на настава по ТО во улога на КВ; 

Методика за подготовка и изведување на НГ во улога на КВ; Методско оспособување за водење наставна и 

техничка документација.  

12. Методи на учење: Активно учење и кооперативно учење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Предметен 

наставник  
Наставни материјали   

2. Јован Дочински 

Употреба на ОМЕ во 

современите борбени 

дејства  

Воена академија, 

Скопје 
2000 

3.  FM 17-15,   

4.  FM 71-1   

5.  
ST-3-20.153  SOP 

 
  

6.  
ARTEP 17-237-10-MTP 

 
  

7.  Pravilo tenk T-72, Belgrad,  1987 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Адил Газафер  

Тактика како 

вештина-тактички 
симболи и термини 

Скопје 2003 

2. 
 Ванчо 

Димишковски 

Современа 

противоклопна борба 

Воена академија, 

Скопје 
2000 

3.  
Правило тенковски 

вод-чета 
Belgrad   

4.  

Норми и критериуми 

за проверување и 

оценување на 

војниците и 

единиците во ОМЕ 

Belgrad  
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1. Наслов на предметот  ОКЛОПНИ БОРБЕНИ ВОЗИЛА 2 

2. Код OL802 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник  
д-р Елениор Николов, доцент, полковник 

Зоран Стојковски, соработник, потполковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Оклопни борбени возила-1 

10. 

Со изучувањето на овој предмет, студентите-питомци треба да ги прошират своите знаења од предметот 

Оклопни борбени возила и да стекнат нови знаења. Кај студентите-питомци треба да се развие интерес за 

примена на теориските знаења во практика и да се оспособат за справување со специфичните проблеми што се 
придружен дел на овој предмет.  

11. 

Извлекување и влечење на тенк, БВП, ОТ; Премин од летна на зимска експлоатација, и обратно; Тактичко-

експлоатациски карактеристики на тенкот, БВП, ОТ;  Возење по терен; Возење во колона; Техника на возење 

тенк  (БВП, ОТ) на боиштето; Возење тенк, БВП, ОТ; Примопредавање тенк, БВП, ОТ; Товарање и 
растоварување на тенк, (БВП, ОТ) на вагон; Вонредни оштетувања и незгоди; Тренаж во ракување и одржување 

на склоповите и уредите на тенкот, БВП, ОТ; Служба во возен парк; Организирање и задачи на основ но и 

техничко одржување на ТМС; Корозија и заштита на ТМС; Основно одржување и опслужување  на ТМС. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 

секој од колоквиумите  

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  

Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Правило тенк Т-72 Belgrad 1987 

2.  Правило БВП-2, ОТ Belgrad  

3. 
Предметен 

наставник  
Наставни материјали   

     

     

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Е. Николов 
Оклопни борбени 

возила-Лекции 

Воена академија,  

Скопје 
2000 

2. В. Димишковски 
Современа 

противоклопна борба 

Воена академија, 

Скопје 
2000 

3. 

 М. Димитровски, 

Т. Давчев, Е. 

Николов 

 Мотори и моторни 

возила 

Воена академија, 

Скопје 
1999 

4. 

М. Димитровски, 

Т. Давчев, Е. 

Николов 

Практикум мотори и 

моторни возила 

Воена академија, 

Скопје 
1999 
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1. Наслов на предметот  ВРСКИ И ЕЛЕКТРОНСКО ВОЈУВАЊЕ (ВЕВ) 

2. Код OL803 

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени  вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 8. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Општа тактика; Раководење и командување; Електротехника; 

Електроника 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е 

питомците/студентите да стекнат основни теориски знаења од областа на врските и ракување и користење на 

основните средства за врски во тактичките единици, со што ќе можат во целост да ги планираат врските и да 

ги употребат средствата за врски во основните тактички единици со кои ќе раководат и командуваат. 

11. 

Содржина на предметната програма:  Врски низ вековите; Врски општ дел- Постанок и развој на врските и 

врските во вооружените сили; Врски во вооружените сили; Систем, единици и орган и за врски во 

вооружените сили; Системи за врски на останатите иматели во Република Македонија; Видови врски во 
вооружените сили според спојните патишта и начин на нивна организација; Работа на системот за врски и 

единиците за врски на вооружените сили; Начелна организација на врските во вооружените сили; Начелна 

организација на врските во копнената војска. Електронско војување (ЕВ) – поделба и карактеристики на ЕВ.  

Аудиторни вежби: Документи за врски - Видови документи за врски; Преглед на документите на органите, 

единиците, центрите, јазлиштата  и станиците за врски; Внатрешен телеграфски и телефонски сообраќај - 
Општ поим на внатрешниот телеграфски и телефонски сообраќај; Телефонски сообраќај; Контрола на 

телеграфскиот и телефонскиот сообраќај; Уреди за врски. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање, 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ј. Манасков 

„Врски и 

противелектронска 
борба –прв дел врски“, 

скрипта, 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

1999 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 Р. Костовски, 

Скопје,  

 

„Македонска пошта и  

македонски 

телекомуникации“ 

 1998. 

2. ССНО,  
Правило везе Оружаних 

снага, 
ССНО,  Београд, 1979 

3. 

Министерство за 

одбрана на 

Република 

Македонија  

 

Упатство за изработка 

на документи за врски 

во АРМ  

МО на Република 

Македонија 

Скопје 

1997 

4. 

Министерство за 

одбрана на 

Република 
Македонија, ,  

Упатство за внатрешен 

телеграфски и 

телефонски сообраќај во 
мир, во вонредна и воена 

состојба 

Министерство за 

одбрана на 

Република 
Македонија, 

Скопје 

1994. 

5. 
Школски центар 

везе 

 Противелектронска 

борба, скрипта 

 Школски центар 

везе – Београд, 
1984. 
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1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – ОМЕ 

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 
лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите  : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

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

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозување на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на за грозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на националната безбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британија, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

 Нормативни акти и документи 

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на безбедносен систем, како и местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национална безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната. Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи 

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнати те знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6 

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.7. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ- РОД ВРСКИ 

16.7.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симулациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 (СФВС 

5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 
сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКА (ОЕЛН)  

2. Код TZ501 

3. Студиска програма 
Телекомуникации во одбранбено-заштитните системи; Контрола на 

воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Василија Шарац, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
исполнети наставни обврски по предметот Електротехника  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од одбрани 
поглавја од електроника за да можат да ги совладуваат специјализираните области од новите технологии и стекнување на 
практично искуство за работа со електронски кола. Нагласокот ќе биде даден на  линеарната и импулсната електроника.  

11. 

Содржина на предметната програма: Електронска балистика и оптика. Електрони во цврсто тело. Полупроводници. 

Полупроводничка диода. Струјно напонска карактеристика на ПН спој. Температурни карактеристики на ПН-спој. 
Динамички карактеристики на ПН-спој. Диодата како елемент на електрично коло. Биполарен транзистор. Режими на рабо та 
на транзистор. Статички карактеристики на транзистор. Модел на Еберс - Мол за транзистор. Основни споеви кај 
биполарните транзистори. Режим на мали сигнали кај транзистор. Режим на големи сигнали кај транзистор. Хибридни 

равенки и хибридна еквивалентна шема. Тиристор. Транзистор со ефект на поле. Засилувачи, основни параметри и 
динамички карактеристики. Засилувачи со повратна врска. Стабилност на засилувач со повратна врска. Операционен 
засилувач. Инвертирачки и неинвертирачки засилувач. Диференцијален засилувач. Собирач. Интегратор. Компаратор. 
Засилувач на моќност. Ограничувачи. Насочувачи. Полубранов насочувач. Целобранов насочувач. Насочувачи со 

капацитивен филтер. Осцилатори. РЦ осцилатор. ЛЦ осцилатор. Кварцни осцилатори. Импулсни сигнали и дигитална 
електроника. Логички променливи и основни операции над логичките променливи. Основни логички кола. И -коло, ИЛИ-
коло, НЕ-коло. Декодер. Мултиплексер. Кодер. Аритметички кола. Програмибилни логички кола. Основни мемориски кола. 

Секвенцијални кола. Мемории. А/Д  и Д/А Конвертори. Микропроцесори и микрокомпјутери. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и позитивно оценети лабораториски вежби 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Методија Камиловски Електроника 
Електротехнички 

факултет - Скопје 
2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Предавања од 

предметниот 
наставник  
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1. Наслов на предметот ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ (ТЛК)  
2. Код TZ502 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

телекомуникациските мрежи, комутацијата, мобилните мрежи и радиолокацијата  

11. 

Вовед - Основни поими за телекомуникациите. Развој на телекомуникациите. Меѓународни форуми за 

телеконуникации. ИТУ. Модел на телекомуникационен систем. Поим за информација и мерка за количество 

на информации; Класификација  и анализа на сигналите; Пренос на сигналите низ линеарни системи за пренос 

- Идеален пренос. Идеални системи за пренос. Линеарни изобличувања заради неидеалност на амплитудната 
карактеристика. Ограничување на спектарот. Пропусник на ниски фреквенции. Време на воспоставување и 

појава на осцилации. Критериуми за потребна широчина на пропусниот опсег; Нелинеарни системи за пренос - 

Аналитичко претставување на зависноста “излез-влез”. Нелинерни изобличувања. Појава на хармоници и 

коефициент на хармонични изобличувања. Интермодулациони продукти; Дискретизирање на континуелни 

сигнали - Теорема за земање на примероци. Импулсна  амплитудна модулација. Мултиплекс со ИАМ. 
Потребен опсег за пренос. Рамномерна и нелинеарна квантизација. Шум на квантизација . Компресија и 

експанзија. Кодирње  и декодирање. Крактеристики на сигналите. Потребен опсег за пренос на импулсно 

кодно модулирани сигнали. Делта модулација. Грешка при квантизација. Адаптирна делта модулација. 

Диференцијална импулсно кодна модулација; Пренос на дигитални сигнали во основен опсег - Видови 

дигитални сигнали.Бинарен и М -арен сигнал. Ограничување на спектарот. Зависност на сигналот од 
широчината на пропусниот опсег. Инресимболна интерференција. Најквистови критериуми. Дијаграм на око. 

Влијание на шумот  веројатност на на грешка при одлучување; Обработка на сигнали-модулација - Аналогни 

системи на модулација. Амплитудна модулација. Видови АМ -сигнали. Конвенционален АМ сигнал. 

Демодулација на АМ сигнали. Фреквентна и Фазна модулација. Модулатори и демодулатори за фазно и 

фреквентно модулирани сигнали; Дигитален пренос во транспониран опсег - Општа блок шема на системи за 
пренос во транспониран опсег. Модел на шум во опсег на високи фреквенции. Дигитална амплитудна 

модулација . Некохерентна и кохерентна детекција. Дигитална фреквентна модулација. Детекција на сигнали.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции и предавањата на 

предметниот наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
John Proakis, 

Masoud Salehi 

Communication Systems 

Engineering 
Prentice Hall 2002 

2.     

3.         
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МРЕЖНА АРХИТЕКТУРА И ПРОТОКОЛИ (МАП) 

2. Код TZ5031 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 
мрежните уреди, мрежните протоколи и администрацијата со истите.   

11. 

Вовед во мрежни уреди и администрација, умрежување, LAN и WAN протоколи, премостување и рутирање, 

рутирани протоколи и рутирачки протоколи, управување со мрежа.LAN Протоколи, Ethernet, Token Ring and 
IEEE 802.5, Fiber Distributed Data Interface (FDDI). LAN Мрежни уреди, инсталација, конфигурација, 

безбедност и перформанси. WAN Технологии, Frame Relay, Switched Multimegabit Data Service (SMDS), High-

Speed Serial Interface (HSSI), Synchronous Data Link Control (SDLC), X.25, Dial-Up Technologies. Виртуелни 

приватни мрежи (VPN). Видови на комуникации кај компјутерските мрежи во поглед на време, простор и 

начин на комуникација,  рефернтни модели за работа на компјутерските мрежи, поим за елементи и 
функционирање на протоколи за компјутерските мрежи, разлики во парадигмите преклопување на пакети и 

преклопување на линии, доцнење кај компјутерските мрежи, Интернет протокол верзија 4 заедно со неговите 

помошници (ARP, ICMP, IGMP, DHCP), разлика помеѓу физичките и Интернет адресите, хиерархијата на 

Интернет адресите, приватни адреси и NAT, фрагментација на пакети, креирање на адресни планови, 

проблемите кај IPv4 и креирање на IPv6, процес на проследување и упатување, алгоритми за упатување, 
интерно и екстерно упатување, автономни системи, RIP и OSPF како претставници на двете групи на 

протоколи за интерно упатување, со растојание на вектори и со состојби на линии, BGP како претставник на 

протоколите за екстерно упатување, транспортни протоколи TCP и UDP, контрола на задушување и 

обезбедување на фер пристап кон ресурсите со различни TCP варијанти, „best effort” моделот за квалитет на 

услуга и можност за градење на посовршени модели. Сигурност при Интернет комуникација. Филтрирање на 
IP пакети. Преглед на протоколи за сигурносна комуникација преку Интернет и нивна примена: Firewalls, IPsec 

(VPN), 802.1X. Интеграција на IP и класичните телекомуникации. Меѓумрежно поврзување (Internetworking). 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
J. F. Kurose, K.W. 

Ross 

Computer Networking: 

A Top Down Approach 

Featuring Internet, 4th 

Ed. 

Addison 

Wesley/Pearson 

Education 

2008 

2.     

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  531 
 

 
1. Наслов на предметот  МРЕЖНИ УРЕДИ И АДМИНИСТРАЦИЈА (МУА)  

2. Код TZ5032 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

мрежните уреди, мрежните протоколи и администрацијата со истите.   

11. 

Вовед во предметот,  Вовед во меѓусебно вмрежување- Што е меѓусебно вмрежување?, OSI Референтен 

Модел, Формати на информациите, ISO хиерархија на мрежите, Конекциски-ориентирани и безконекции, 

Мрежни услуги, Адресирање при меѓусебно вмрежување, Основи на контрола на проток, Основи во 

контролата на грешка, Основи во мултиплексирањето, Организации за стандардизација.  

LAN технологии - Што е LAN? LAN Протоколи и OSI Референтниот Модел, LAN методи за контрола на 
пристап, LAN методи на пренос, LAN топологии, LAN уреди, LAN технологии Token Ring, FDDI 

Етернет – Вовед во Етернет, Етернет уреди, Етернет адресирање, Механизми за пренос, CSMA/CD, 

Половично и целосно дуплексни системи, Етернет медиуми, Етернет и ISO OSI референтниот модел,  

Концепт на комутирање – Сегментација, Дефинирање и објаснување на комутирачките концепти,  

Виртуелни локални мрежи (VLAN) - Вовед во VLAN, работа на VLAN, статички и динамички VLAN, VTP, 
рутирање помеѓу VLAN 

Безжични локални мрежи (WLAN) - Вовед во WLAN, компоненти на WLAN, работа на WLAN, WLAN 

радио пренос, WLAN топологии, Пристапни точки, мостови, антени, WLAN безбедност  

IPv4 – Вовед, основни концепти на функционирање на IPv4,  

IPv6 – Вовед, Причини за појавата на IPv6, основни концепти на функционирање на IPv6, Разбирање на 
процесот на авто-конфигурација и откривање на сосед, ICMPv6, 

WAN кругови и пакетски комутирани мрежи – ISDN, PPP, X.25, Frame Relay, ATM 

Широкопојасни транспортни мрежи – Дигитале систем за пренос, SDH/SONET, MEN, MPLS, MEF, WDM 

Мрежи, DWDM Мрежи 

Широкопојасни пристапни мрежи – Идентификување на најраспространетите пристапни технологии, DSL, 
Етернет прва милја, DOCSIS, CATV, WiMAX. 

Мрежен менаџмент –Идентификување на потребата од мрежен менаџмент, вовед во различните аспекти на 

мрежниот менаџмент, основни елементи на мрежниот менаџмент, SNMP, RMON 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  532 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр . Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
J. F. Kurose, K.W. 

Ross 

Computer Networking: 

A Top Down Approach 

Featuring Internet, 4th 

Ed. 

Addison 

Wesley/Pearson 

Education 

2008 

2.     

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  533 
 

 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  534 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  535 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  536 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  537 
 

 
1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  538 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  539 
 

 
1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се прошир ува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  540 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  541 
 

 

1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  542 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  543 
 

16.7.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  544 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  545 
 

 

1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ (ТКМ) 

2. Код TL601 

3. Студиска програма 
Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи и и контрола на 

воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 
телекомуникациските мрежи, комутацијата, мобилните мрежи и радиолокацијата  

11. 

Вовед - Поим за телекомуникациска мрежа; Видови мрежи; Јавна телекомуникациска мрежа, функционална, 

жични и безжични мрежи; Развој и планирање на мрежите; Специјализирани мрежи. Слоева архитектура: OSI 

референтен модел; TCP/IP референтен модел; Споредба на OSI и TCP/IP референтните модели; Апликациски 
протоколи. Дефиниција, видови и карактеристики на пристапни мрежи, технологии и техники; Повеќекратно 

искористување на медиум; Класификација на протоколи за повеќекратен пристап кон медиум. Податочни 

мрежи. LAN стандарди. Етернет и IEEE 802.3 LAN стандард. Прстен со жетони и IEEE 802.5 LAN стандард, 

FDDI., WAN стандарди. Широкопојасни мрежи. BISDN референтен модел, АТМ концепт..Дефиниција на 

Интернет, IP протоколи (верзија 4 и верзија 6), Формат на IP заглавие, Организација на Интернет мрежа, 
Адресирање во Интернет, Контролни протоколи во Интернет. Меѓумрежно поврзување. Мрежни протоколи, 

Конекционо и неконекционо ориентиран пренос, Транспортни протоколи, Сигнализација во 

телекомуникациски мрежи., Контролни механизми. Рутирање, Класификација на рутирачки протоколи, 

Рутирање и рутирачки протоколи во Интернет, Напредни мрежни архитектури, IP упатувачки архитектури, 

MPLS, Механизми за обезбедување на квалитет на услугите, Интегрирани и диференцирани сервиси во 
Интернет, RSVP. Можни инфраструктури и коегзистенција на жичани и безжични решенија, Хетерогени 

мрежни сценарија, Обезбедување квалитет на услуги од крај до крај во хетерогени сценарија, Идни мрежни 

концепти. Мобилни мрежи - Видови безжични  мобилни мрежи; Целуларни мрежи; ГСМ, GPRS, UMTS (3G), 

4G, 5G; Безжични мрежи – 802.11, 802.15, 802.16, 802.20, Мрежи од следната генерација (NGN), LTE. 

Управување со телекомуникациските мрежи, Преглед на мрежниот менаџмент, SNMP протокол,Структура на 
менаџмент информацијата.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
A. Leon-Garcia, I. 

Widjaja 

"Communication 

networks" (2
nd 

edition) 
McGraw Hill 2003 

2.     

3.         
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ (БКМ)  

2. Код UL6011 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 
безжичните комуникации, радио и радио релејните системи, сигналите и системите за пренос.   

11. 

Вовед - Основни поими. Елементи на врската. Фреквентни опсези за работа. Пресметка на слабеењето на брановите при 
простирање- Простирање во слободен простор. Влијание на теренот врз простирањето на брановите. Влијание на 
препреките, слободна I Френелова зона. Појава на фединг. Статистички особини. Термички шум- Извори на шумот. 

Термички шум. Шум на сачма. Квантен шум. Шум на антената. Поим за температура на Шумот. Величини за оцена на 
случајниот шум во приемникот. Фактор на шумот. Ефективна температура на шумот на приемниот систем. Пресметка на 
квалитет на пренос - Компоненти на шумот кои не зависат од простирањето и компоненти кои се зависни од условите на 
пропагација. Дефинирање на карактеристичната величина S. Определување на квалитетот на крајот на врската и споредба 

со нормите за квалитет од CCIR. Микробранови антени- Величини  за оцена на перформансите на микробрановите антени; 
директивност, добивка, ефективна површина, коефициент на рефлексија, фреквентни опсези. Видови на микробрановите 
антени, градба и примена. Диверзити. Типови диверзити. Определување на подобрувањето што се постигнува со примена 

на диверзити. Диверзити комбајнери. Видови комбајнери. Техники за повеќекратен пристап во безжичните системи и 
методи на дуплексирање. Сигнали со проширен спектар..Дигитални радио системи - Основни карактеристики на 
дигиталните радио врски со директна видливост. Модулациони постапки  и пресметка на веројатноста на грешка во 
присуство на термички шум и фединг. Влијание на простирањето на брановите врз квалитетот на преносот. Радиолокација 

- Доплеров ефект; Рефлексија на сигналот од објект; Фреквентни опсези за радарските системи; Корисна информација од 
примениот радарски сигнал; Далечинско ограничување; Брзинска неопределеност; Блок шема на импулсен радар; 
Антенски полиња. Геометрија на антенски полиња. Антени со  фиксни зраци и преклопка. Бимформинг. Адаптивни 
антенски полиња. MIMO системи. Декомпозиција и капацитет на MIMO канали. Просторно временско кодирање. Трелис и 

блоковски просторно временски кодови. Просторно мултиплексирање. MIMO-OFDM.Преглед на современите безжични 
телекомуникациски системи 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. Вилијам Сталингс 

Безжична 

комуникација и мрежи 
(второ издание)  

Давид 

Компјутери; 
Абакус комерц 

2010 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  РАДИО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ  (РТС)  

2. Код UL6012 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  Проф. Д-р Борислав Поповски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

безжичните комуникации, радио и радио релејните системи, сигналите и системите за пренос.   

11. 

Вовед -  Основни поими. Елементи на врската. Фреквентни опсези за работа.  

Пресметка на слабеењето на брановите при простирање- Простирање во слободен простор. Влијание на 

теренот врз простирањето на брановите. Влијание на препреките, слободна I Френелова зона. Појава на 

фединг. Статистички особини. Термички шум- Извори на шумот. Термички шум. Шум на сачма. Квантен 

шум. Шум на антената. Поим за температура на Шумот. Величини за оцена на случајниот шум во 
приемникот. Фактор на шумот. Ефективна температура на шумот на приемниот систем.  

Пресметка на квалитет на пренос - Компоненти на шумот кои не зависат од простирањето и компоненти кои 

се зависни од условите на пропагација. Дефинирање на карактеристичната величина S. Определување на 

квалитетот на крајот на врската и споредба со нормите за квалитет од CCIR. Микробранови антени- 

Величини  за оцена на перформансите на микробрановите антени; директивност, добивка, ефективна 
површина, коефициент на рефлексија, фреквентни опсези. Видови на микробрановите антени, градба и 

примена. Диверзити -Вовед. Добивање на диверзити сигналите. Фреквентен диверзити. Просторен 

диверзити. Определување на подобрувањето што се постигнува со примена на диверзити. Диверзити 

комбајнери. Работна фреквенција на комбајнерите. Видови на комбајнери.  

Дигитални радио системи - Основни карактеристики на дигиталните радио врски со директна видливост. 
Модулациони постапки (M -PSK, M-QAM и M-PRS) и пресметка ма веројатноста на грешка во присуство на 

термички шум и фединг. Влијание на простирањето на брановите врз квалитетот на преносот. Пресметка на 

квалитетот на преносот. Расположивост на радио-релејни системи - Вовед. Нерасположивост заради пречки 

врз уредите. Нарасположивост заради неповолни услови на простирање на брановите. Нерасположивост 

заради одржување. Пресметка на расположивоста на врската.  
Проектирање на дигитални радио-релејнисистеми, Синхрона дигитална хиерархија по радио-релејни 

системи 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  552 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. Вилијам Сталингс 

Безжична 

комуникација и мрежи 
(второ издание)  

Давид 

Компјутери; 
Абакус комерц 

2010 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  553 
 

 
1. Наслов на предметот  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ (ТКС)  

2. Код UL6021 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

жичните и оптичките комуникациски системи.   

11. 

Вовед во предметот. Компоненти на системите за пренос. Медиу ми за пренос на електрични и оптички 

сигнали. Хомогени водови. Подолжни параметри на водовите. Електрични и технички карактеристики на 

водовите што се користат во телекомуникациите. Преслушување на блискиот и далечниот крај кај водовите. 

xDSL (Digital Subscriber Line) технологии. HDSL (High bit rate DSL). ADSL (Asymetrical DSL). DSL 

модулациони постапки и архитектури. DSLAM (DSL Access Multiplexer). Општо за оптички комуникации. 
Преносни карактеристики на оптичките влакна. Слабеење и дисперзија на оптички с игнали.  

Полупроводнички светлосни извори (LED и LASER). Принципи на работа. Работни  карактеристики.  

Полупроводнички светлосни приемници ( PIN и APD). Принципи на работа.  Работни карактеристики. 

Пасивни оптички компоненти (каплери, филтри,  мултиплексер и/демултиплексери на бранови должини). 

Шум и детекција. Термички и квантен шим. Оснос сигнал/шум. Веројатност на грешка. Дизајн на приемник.  
Оптички засилувачи. Оптички комутатори. Конвертори на бранови должини. Дизајн на светловодни 

системи.Спецификација на системот. Аналогни оптички системи. Проектирање на дигитални оптички 

системи. Потребен пропусен опсег и потребна оптичка моќност. Капацитет на системот.   

Шум кај приемник на оптички сигнал со засилувач и коректор. Веројатност на грешка кај оптички приемник 

на дигитални сигнали со засилувач и коректор. Димензионирање на приемник.  
Мултиплексирање по бранови должини (WDM и DWDM). Основни операции. Топологии и архитектури. 

Овозможени технологии. Капацитет на  WDM. Поместување и повторна употреба на бранови должини 

Хибридни оптичко-кокасијални мрежи  HFC (Hybrid Fiber Coax). Топологии и архитектури. Пасивни 

оптички мрежи -  PON (Passive Optical Networks). Топологии и архитектури.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  554 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. G. Agrawal 

Fiber-Optic 

Communication 

Systems  

Wiley & Sons  2002 

2. J.Palais 
Fiber optic 

communications 
Prentice Hall 1998 

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  555 
 

 
1. Наслов на предметот  ОПТИЧКИ КОМУНИКАЦИИ (OK) 

2. Код UL6022 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

жичните и оптичките комуникациски системи.   

11. 

Оптичко влакно, вовед, историјат, развој, перспективи. Оптички комуникациски систем. Трансмисиони 

карактеристики на оптичкото влакно- слабеење. Структура на светловодите. Светловод со дискретен и со 

градиентен индекс на прекршување. Мономодно и мултимодно оптичко влакно. Дисперзија кај оптичките 

влакна. Хроматска дисперзија. Мултимодна дисперзија. Информационен капацитет на оптичкото влакно. 

Пресметка на капацитетот на оптичкото влакно. Извори на светлина. Лед диода, работна и спектрална 
карактеристика. Ласер диода, принцип на работа, карактеристики, споредба, Приемна фотодиода. Принцип на 

работа. Одзивност и други карактеристика на ПИН фотодиода. Термички и квантен шум кај оптичките 

приемници. Однос сигнал/шум кај приемник на оптички сигнали –  дигитална модулација. Веројатност на 

грешка во систем лимитиран со термички шум. Хомогени водови. Подолжни карактеристики на водовите. 

Симетричен вод-парица. Коаксијален вод. Преслушување кај водовите. Преслушување на близок и далечен 
крај. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  556 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. G. Agrawal 

Fiber-Optic 

Communication 

Systems  

Wiley & Sons  2002 

2. J.Palais 
Fiber optic 

communications 
Prentice Hall 1998 

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  557 
 

 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  558 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  559 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  560 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  561 
 

 
1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна акаде мија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  562 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  563 
 

 

1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фо нд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  564 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  565 
 

 

1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.7.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР,  

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на о бичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ОПТИЧКИ МРЕЖИ (ОМ)  

2. Код TZ701 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа 

оптичките мрежи.   

11. 

Оптички мрежи – вовед. WDM ITU стандард. Компоненти на WDM мрежи. Каплери, сплитери, мукс/демукс, 

филтри. Оптички засилувачи. EDFA принцип на работа. Раманов тип на засилувач. Оптички комутатори. 

Плесихрона хиерархија PDH. Синхрона хиерархија SDH. Карактеристики. Основни преносни брзини. SDH 

рамка. Поим за виртуелни контејнери и поинтери. Видови на SDH уреди. WDM мрежни елементи. 

Регенератоти: 1R, 2R, 3R. Транспондери. Линиски терминали. Оптички Add/Drop мултиплексери. Оптички 
кросконекти. Вовед во OTN стандард за WDM елементи. Брзини кај OTN. Дизајн на оптички мрежи. Основи 

на дизајн на топологија на светлосни патеки. Рутирање и додела на бранови должини. Пасивни оптички 

мрежи - PON. Оптика до дома. FTTx. TDM PON. Принцип на работа на EPON. Принцип на работа на GPON. 

Следна генерација WDM PON мрежи. Фотонски мрежи. Фотонски мрежи со комутација на пакети. 

Принципи на разрешување на колизии. Фотонски мрежи со комутација на брстови.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Harry G. Perros 

Connection-oriented 

Networks 

SONET/SDH, ATM, 

MPLS and Optical 

Networks 

Wiley & Son 2005 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  
БЕЗБЕДНОСТ НА КОМУНИКАЦИСКО-ИНФОРМАТИЧКИ 

СИСТЕМИ (БКИС)  

2. Код TZ702 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

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

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

безбедносните механизми и закани кај комуникациско-информатичките системи.   

11. 

Безбедносни механизми во комуникациско-информациските системи, Вовед, Потреба од безбедност во 

комуникациите, Историски преглед, Современи трендови, Основни концепти во 

криптографија/криптоанализа, Алгоритми. Клучеви. Основни концепти за мрежна безбедност, Разлики кај 

жични и безжични мрежи. Сигурност во слоевита мрежна ар хитектура, Физичко и податочно ниво, 

Автентикација. Сигурност на мрежно и транспортно ниво. Сигурност на интернет комуникации. Сигурност на 
апликациско ниво. Стандардизација на сигурносните механизами и протоколи. Примена.  Напади кај 

комуникациско-информациските системи.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  574 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции и предавањата на 

предметниот наставник  
  

2. Вилијам Сталингс 
Криптографија и 

безбедност на мрежа 

Давид 

Компјутери; 

Абакус комерц 

2010 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  575 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ (MTO)  

2. Код TZ7031 

3. Студиска програма 
Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи и и контрола на 

воздушен простор 

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

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Информатика; Основи на Електротехника.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа 

аркитектурата на компјутерските системи.   

11. 

Основни единици на компјутерските системи (процесор, контролна единица, меморија –  RAM, ROM). 

Софтвер – системски и апликативен, компајлер, асемблер, интеракција меѓу хардвер и софтвер. Принципи на 

компјутерските системи – мулти-операциски, мулти-процесорски, мулти-функциски, паралелни, проточни 

пресметувања (компјутери). Инструкции, систем на адресирање, магистрала, регистри. Програмирање на 

микро-програмско ниво (микро-програмски инструкции, регистри, порти и организација на процесор). 
Архитектура на компјутерски системи, CISC и RISC процесори. Организација и функции на оперативен 

систем. Меморија, главна меморија, мемориска организација, паралелни мемории, cache. Виртуелна 

меморија (paging, fragmentation, segmentation). Влезно-излезни канали – DEC UNIBUS, IBM I/O канали, DMA 

канали. Секундарни мемориски уреди: магнетни, оптички, стример, DAT, ленти. Структура на хард дискот.  

Потсистем за комуникации. Примери на современи оперативни системи.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  576 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. W. Stallings 

Computer Organization 

and Architecture - 

Designing for 

Performance 

Prentice Hall 2003 

2.     

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  577 
 

 
1. Наслов на предметот  КОМПЈУТЕРСКИ АРХИТЕКТУРА И МРЕЖИ (КАМ)  

2. Код TZ7032 

3. Студиска програма 
Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи и и контрола на 

воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Информатика; Основи на Електротехника.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа 
аркитектурата на компјутерските системи.   

11. 

Компјутерски системи 

Основни единици на компјутерските системи (процесор, контролна единица, меморија –  RAM, ROM). 

Софтвер – системски и апликативен, компајлер, асемблер, интеракција меѓу хардвер и софтвер. Принципи на 
компјутерските системи – мулти-операциски, мулти-процесорски, мулти-функциски, паралелни, проточни 

пресметувања (компјутери). Инструкции, систем на адресирање, магистрала, регистри. Програмирање на 

микро-програмско ниво (микро-програмски инструкции, регистри, порти и организација на процесор). 

Меморија, главна меморија, мемориска организација, паралелни мемории, cache. Виртуелна меморија 

(paging, fragmentation, segmentation). Влезно-излезни канали – DEC UNIBUS, IBM I/O канали, DMA канали. 
Секундарни мемориски уреди: магнетни, оптички, стример, DAT, ленти. Структура на хард дискот.  

Компјутерски мрежи  

Основни поими и примена на мрежите. Мрежна структура (точка-точка, broadcast, LAN, WAN). Хиерархија 

на протокол – ISO OSI модел (апликациско, презентациско, сесиско, транспортно, мрежно, податочно и 

физичко ниво). Сервиси кај мрежите, сервисни примитиви, (request, indicate, response, confirm). Јавни 
пакетни мрежи –  X.25, ARPANET, MAP TOP мрежи. Статичка и динамичка алокација на канали. ALOHA 

протокол. Протоколи за локални мрежи – CSMA/CD, IEEE 802.3 –  Ethernet, 802.4 –  Token bus, 802.5 – Token 

ring. Фибер-оптички мрежи. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  578 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. W. Stallings 

Computer Organization 

and Architecture - 

Designing for 

Performance 

Prentice Hall 2003 

2.     

3.         



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  579 
 

 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спор т,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     5 
часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     5 

часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     5 

часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  580 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  581 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утвр дување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  582 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.7.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ТАКТИКА НА ВРСКИ (ТВ)  

2. Код TL801 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено – заштитните системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени  вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 8. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да се здобијат со сознанија за местото, улогата и 

задачите на единиците за врски во поддршка на системот за КиК во сите видови и услови на изведување 

борбени дејства, како и со процесот на планирање, организација и реализација на врските во сите тактички и 

здружено - тактички единици.  

11. 

Содржина на предметната програма: Општи поими, принципи, симболи и тактички знаци во врските - Принципи на 
тактика на врски; Врски во АРМ - Систем, единици и органи за врски во АРМ; Стационарен дел на системот за врски во 

АРМ; Мобилен дел на системот за врски во АРМ; Единици за врски во АРМ; Органи за врски во АРМ. Системи за врски на 
останатите иматели во Република Македонија; Иматели на средства за врски; Начини на користење на системите за врс ки 
на другите иматели за   потребите на АРМ; Видови всрки во вооружените сили и начин на нивна организација - Видови 
врски според видот на спојни патишта:  радио-врски, радио-телефонски врски, радио - релејни врски, сателитски врски, 

жични врски, сигнални врски, курирски врски и интегрирани врски. Видови врски според намена: врски за КиК, врски за 
содејство и соработка, врски за јавување и врски за известување. Елементи на системите за врски. Командување и 
контрола со врските - Орган за врски; Работа на органот за врски во АРМ; Работа на органот за врски во процес на 

донесување на одлука; Проучување на задачата,  поделба на расположливото време и запознавање на потчинетите со 
добиената задача (подготвителна наредба); Проценка на ситуацијата и изработка на предлогот за организација на врските и 
употреба на единиците; Изработка на планот за врски, наредбата за врски (анекс за  врски); О рганизација на врските во 
тактичките единици (пб) - Намена на единиците за врски; Организација на командувањето во тактичките единици; 

Обврски на органите на командата во организацијата на командување и врските; Начелна организација на врските во 
тактичките единици по врсти на врски; Радио - врски (за КиК, содејство, јавување и известување), Радио-телефонски врски, 
Радио- релејни врски, Жични врски (за К и К, содејство, јавување, известување и внатрешни врски), Курирски врски, 
Сигнални врски и Интегрирани врски. Центри за врски во тактичките единици. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ј. Манасков 

„Врски и 

противелектронска 
борба –прв дел врски“, 

скрипта, 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

1999 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Министерство за 

одбрана на 

Република 
Македонија  

 

УПАТСТВО за работа 

на стационарен јазол 
за врски 

МО на Република 

Македонија 
Скопје 

1996 

2. 

  

Школски центар 
везе 

 Противелектронска 
борба, скрипта 

 Школски центар 
везе – Београд, 

1984. 

3.     
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1. Наслов на предметот  КОМУНИКАЦИСКО-ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ (КИС)  

2. Код TL802 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитните системи 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да се оспособат за  успешно ракување со 

комуникациско-информатички  уреди  и   истите да можат да ги користат и применуваат во практичната 

работа, како и да се подготват за успешно користење на истите во организацијата и реализацијата на врските 

во различни борбени, временски и замјишни услови.  

11. 

Содржина на предметната програма: Радио уреди и системи;  Радио-телефонски  уреди и системи ; Радио-

релејни   уреди и системи; Линковски системи; Телефонско-линиски системи;  Системи за интеграција на 

врските; Комуникациски центар; Стационарен центар за врски; Стационарен јазол за врски; Документи за 

врски; Сообраќај во КИС. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  588 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Предавања од 
предметниот наставник 

  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Комуникациски и 

информатички системи 
(МСР 6-22) 

  

2.  
Управување со мрежи и 

системи (ФM 11-71) 
  

3.  
Упатство за родот врски 

(ФМ 11-43) 
  

4.  

Правило за гласовни радио-

телефонски процедури во 

мировни мисии (АСР-125) 
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1. Наслов на предметот  ЕЛЕКТРОНСКО И САЈБЕР ВОЈУВАЊЕ (ЕСВ)  
2. Код TL803 

3. Студиска програма Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

електронското војување, сајбер војувањето, методите на заштите.   

11. 

Вовед во електронско војување, поим и поделба на електронското војување. Местото на електронското 

војување во информациското војување. Основни концепти на електронското војување. Мерки за електронска 

поддршка, електронски контра мерки, електронски контра-контра мерки. Опрема за електронско војување. 

Вовед во сајбер војување, поими и поделба на сајбер војувањето. Сајбер шпионажа, сајбер тероризам, сајбер 
разузнавање, сајбер оружја, процес на сајбер нападот. Одговори на сајбер војувањето. 
Криптозаштита на информаци - Поим и значење; Сили и средства на криптозаштита, Закон за заштита на 

класифицирани информации - Уредба за индустриска безбедност; Уредба за физичка безбедност; Уредба за 

административна безбедност; Уредба за информатичка безбедност; Уредба за безбедност на лица; 

Правилник за безбедносен сертификат; Правилник за безбедносен прашалник. 

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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Страна  590 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и 

предавањата на 
предметниот 

наставник  

  

2. David Adamy 
Ew 101: A First 

Course in Electronic 

Warfare 

Artech House 
Publisher 

2001 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Adrian Graham 

Communications, 

Radar and Electronic 

Warfare 

Wiley 2011 

2. 

 

Electronic Warfare, 
Joint Publication 3-

13.1   

3. 
Jason Andress,  Steve 

Winterfeld  

Cyber Warfare: 
Techniques, Tactics 

and Tools for Security 

Practitioners, 

Elsevier 2011 
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1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – ВРСКИ  

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 
лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

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

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозување на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на националната б езбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британи ја, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедно ст на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

 Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита  и спасување. 
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1. Наслов на предметот  
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на безбедносен систем, како и  местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национална безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната.  Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.7. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ- РПД ВРСКИ 

Страна  597 
 

 
1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.8. НИСКОГРАДБА- РОД ИНЖЕНЕРИЈА 

16.8.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симу лациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1.  Наслов на предметот  МЕХАНИКА (МЕХ) 

2.  Код IZ501 

3.  Студиска програма Нискоградба 

4.  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6.  Академска година / семестар  3/5 7.  Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8.  Наставник   

9.  
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 

10.  

Цели на предметната програма (компетенции): Celta na izu~uvaweto na ovoj predmet e pitomcite 

da se steknat so osnovnite znaewa od predmetot tehni~ka mehanika {to }e im ovozmo`i 

samostojno da gi re{avaaat problemite od grade`noto konstruktorstvo vo idnina. Znaewata 

steknati vo ovoj kurs pretstavuvaat osnova za natamo{na nadgradba na drugite predmeti od 

grade`noto konstruktorstvo. 

11.  

Содржина на предметната програма:  
Предавања: Osnovni poimi i zakoni na statikata; Vektori i operacii na vektori; Sistem od sili 

koi dejstvuvaat vo edna to~ka vo ramnina; Sistem od proizvolni sili vo ramnina; Te`i{te; 

Triewe; Statika na osnovni ramninski nosa~i; Re{etkasti nosa~i; Influentni linii za 

reakcii i stati~ki golemini;  

Вежби: Re{avawe na primeri za utvrduvawe na gradivoto od predavawata i objasnuvawe na 

programskite zada~i; Korekcii i primawe na programi .  

12.  Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13.  Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14.  Распределба на расположивото време 

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 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17.  

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18.  
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20.  
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21.  
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
M. Gugulovski, O.S. 
Petkovska 

Tehni~ka mehanika-
statika  

Grade`en fakultet, 
Skopje 

1997 

2. 

M. Gugulovski , O.S. 

Petkovska, B. 

Sibinovi} 

Zbirka na re{eni zada-

~i po tehni~ka 

mehanika-statika 

Univerzitet “Kiril i 

Metodij”, Skopje 
1981 

3. J. Miladinov Tehni~ka mehanika 
Univerzitet “Kiril i 

Metodij”, Skopje 
1978 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр . 
Автор Наслов Издавач Година 

1. R. Josifovska Tehni~ka mehanika 

Univerzitet 

“Kiril i Metodij”, 

Skopje 

1987 
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1.  Наслов на предметот  
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА СО КОМЈУТЕРСКО 

ДИЗАЈНИРАЊЕ (НГКД)  

2.  Код IZ502 

3.  Студиска програма Нискоградба 

4.  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6.  Академска година / семестар  3/5 7.  Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8.  Наставник   

9.  
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10.  

Цели на предметната програма (компетенции): Celta na izu~uvaweto na ovoj predmet e pitomcite da se 

zapoznaat so osnovnite soznanija od oblasta na nacrtnata geometrija, prostorno orientirawe, 

pretstavuvawe na proekcii kako i tehni~ko oblikuvawe na dokumentacijata so upotreba na 

kompjuteri. 

11.  

Содржина на предметната програма:  

Предавања: Voved; Na~ini na pretstavuvawe na prostorot so kompjuter ; Auto CAD; Ortogonalni 

proekcii; Kosa i aksonometriska proekcija; Preseci i prodori na geometriski tela; Perspektivna 

proekcija; Geografski informacioni sistem GIS – AutoCАД Маp; Pretstavuvawe na topografski 

povr{ini; Vizualizacija i fotorealisti~en prikaz na objekti ;  
Вежби: Ve`ba so klasi~ni metodi na nacrtna geometrija; Ve`bi na pretstavuvawe na prostorot so 

kompjuter; Izrabotka dvodimenzionalen prikaz na in`enerski objeкt; Izrabotka trodimenzionalen - 

prostoren prikaz na in`enerski objeкt. 

12.  Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13.  Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14.  Распределба на расположивото време 

15.  
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови 

16.  
Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17.  Начин на оценување 

 17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

 17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

 17.3. Активност и учество  10 бодови 

18.  

Критериуми за 

оценување (бодови/ 
оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20.  
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21.  

Метод на следење на 

квалитетот на 

наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22.  

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. K. Mangaroski 
Nacrtna geometrija so 

kompjutersko дizajnirawe 
Скопје 1998 

2. K. Mangaroski 
Novini {to gi donesuva 
AutoCAD 2000  

Скопје 2001 

3. K. Mangaroski 

Zbirka re{eni zada~i od 

nacrtna geometrija so 

kompjuter 

Скопје 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр . 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
AutoCad 2002, Reference 

Manual 
AutoDesk  
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ОСНОВИ НА ИНЖЕНЕРИСКА ГЕОЛОГИЈА СО 

ФУНДИРАЊЕ И ПРИМЕНЕТА ГЕОДЕЗИЈА (ОИГФ ПГ) 

2. Код IZ5031 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  Celta e pitomcite da se steknat so osnovnite teoriski i prakti~ni 
znaewa od oblasta na in`enerskata geologija i fundiraweto, a koi }e im ovozmo`at podobro da go osoznaat 
prirodniot teren, kako bi mò ele istiot uspe{no da go koristat kako osnova na koj ili vo koj bi se gradele objekti 

ili pak kako meterijal koj bi poslu`il za izgradba na objekti како и da obezbedi bazi~ni znaewa od oblasta na 
prostornite informacioni sistemi. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Предавања: Voved ; Op{ti geolo{ki svojstva na zemjata i na zemjinata kora; Geolo{ki procesi vo zemjinata kora i 

na povr{ina; Pova`ni petrogeni minerali; Karpi; Iǹ enersko-geolo{ki uslovi za izgradba na objekti; Metodi za 

istra`uvawe i ispituvawe na karpite; Hidrogeologija; Po~vata kako temelna osnova i nejzinite svojstva; Zemjan 

pritisok i potporni konstrukcii; Stabilnost na prirodni i ve{ta~ki kosini; Po~vite kako osnovi za fundirawe; 
Grade`na jama; Dlaboki temeli; Geodezijata niz istorijata, koordinati i koordinatni sistemi; Osnovni geodetski 

mre`i; Direktni i indirektni geodetski merewa; Izrabotka na geodetski planovi i na topografski karti; 
Primena na geodezijata vo iǹ enerstvoto;.Prenesuvawe na proekti od plan na teren; Voved vo gis Formirawe; 
Koordinatni sistemi; Podatkovni nivoa/klasi; Ekspertni sistemi i gis; Implementacija na sistemot za odbrana ;  
Вежби: Гeotehni~kata laboratoriska i terenska opremа; Demonstrirawe na opiti za ispituvawe na fizi~ko-
mehani~kite svojstva na po~vi i karpi. Individualno re{avawe na zada~i od: Fizi~ki кarakteristiki na po~vite, 
нapregawa i deformacii vo po~vite, нosivost na po~vite, зemjan pritisok цentri~no tovaren plitok temel, 
еkscentri~no tovaren plitok temel, аnkeri i ankerni temeli, еdine~na nosivost na kolovi. Crtawe i konstruirawe 

na geotehni~ki profili i karti. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови  

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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Страна  610 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Lazarov Geodezija za grade`nici УКИМ  Skopje 1984 

2. B. Paunovski Geodezija I i II del УКИМ  Skopje 1991 

3. R. Ribarovski 
Primeneta geodezija-

Skripta 

Voena Akademija, 

Skopje 
1999 

4. 
V. Vitanov, N. 

Gapkovski 

Osnovi na in`enerska 

geologija i fundirawe, 

Avtorizirani predavawa 

Voena Akademija, 

Skopje 
1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. E. Nonvajler 
Mehanika tla i 

temelenje gra|evina 

[kolska knjiga, 

Zagreb 
1979 

2. M. Jawi} 
In`enerska geologija sa 
osnovima geologije 

Nau~na kwiga, 
Beograd 

1982 



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  611 
 

 

1. Наслов на предметот  
ИНЖЕНЕРИСКА ГЕОЛОГИЈА СО МЕХАНИКА НА 

ПОЧВАТА И ГЕОЛОШКО КАРТИРАЊЕ (ИГМПГК)  

2. Код IZ5032 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика, Физика 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Наставата се надоврзува на предметот Техничка механика и 

претставува нивна логично поврзана целина. Истиот овозможува питомците да се запознаат со основните и 

сложените состојби на напрегања и деформациите што  произлегуваат од нив. Со тоа се оспособуваат да 

проектираат и да димензионираат поедноставни конструктивни елементи и конструкции што би биле предмет 

на нивната идна работа од доменот на инженерските конструкции. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед; Основни карактеристики на градежните материјали; Физички 

својства на материјалите; Физички својства под дејство на надворешни влијанија; Однесување на материјалите 

на дејство на топлина и  останати поважни физички особини; Структурни карактеристики,параметри на 
состојба, впивање на вода; Механички особини; Термотехнички карактеристики ; Јакост на притисок, јакост на 

свиткување; Испитување на материјалите сометоди без разорување; Дефинирање на особеностите на 

материјалите; Градежен камен и производи од камен; Минерални - неоргански врзива; Цементни производи; 

Јаглерод - водородни врзива; Метали и призводи од метал;  Дрво и производи од дрво 

Вежби: Геотехничката лабораториска и теренска опрема; Демонстрирање на опити за испитување на физичко-
механичките својства на почви и карпи. Индивидуално решавање на задачи од: Физички карактеристики на 

почвите, напрегања и деформации во почвите, носивост на почвите,  земјан притисок центрично товарен плиток  

темел, ексцентрично товарен плиток темел, анкери и анкерни темели, единечна носивост на колови. Цртање и 

конструирање на геотехнички профили и карти 

12. Методи на учење: Кооперативно и активно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Лекции од пред. 

професор 
   

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  618 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија,  економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 
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16.8.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  626 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  
ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНИ И ИНЖЕНЕРИСКИ 

КОНСТРУКЦИИ (ОГИК)  

2. Код IL601 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Со изучување на предметот питомците треба да се здобијат со 

фундаментални теоретски и практични знаења од општата тактика и тактиката на родовите. Покрај тоа кај 

питомците треба да се развие интерес за проучување на военостручната литература и следење на современите 
достигнувања од областа на тактиката во АРМ и во современите армии..  

11. 

Содржина на предметната програма: Општи геолошки својства на земјата и на земјината кора; Геолошки 

процеси во земјината кора и на површина; Поважни петрогени минерали; Карпи; Инженерско-геолошки 
услови за изградба на објекти; Методи за истражување и испитување на карпите; Хидрогеологија; Основни 

особини на почвата,  Почвата како темелна основа и нејзините својства; Поделба на почвата; Кохерентни 

почви ; Некохерентни почви; Земјан притисок и потпорни конструкции; Стабилност на природни и вештачки 

косини; Почвите како основи за фундирање; Градежна јама; Длабоки темели;  Геолошко мапирање; Собирање, 

анализа на геолошки податоци и изработка на техничка документација; Пренесување на проекти од план на 

терен; Вовед во ГИС; Формирање; Координатни системи 

Имплементација на системот за одбрана.  
Вежби: Геотехничката лабораториска и теренска опрема; Демонстрирање на опити за испитување на физичко-
механичките својства на почви и карпи. Индивидуално решавање на задачи од: Физички карактеристики на 

почвите, напрегања и деформации во почвите, носивост на почвите, земјан притисок центрично товарен 

плиток темел, ексцентрично  товарен плиток  темел,  анкери и анкерни темели, единечна носивост на колови.  

Цртање и конструирање на геотехнички профили и карти 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
A. Spasov, K. 

Gramatikov 

Osnovi na Grade`ni 

i in`enerski konst-

rukcii 

(avtorizirani 

predavawa)  

Voena akademija, 

Skopje 
1998 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 

(КГМ) 

2. Код IL6021 

3. Студиска програма Нискоградба 

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

катедра, оддел)  

Катедра технички науки 

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

6. Академска година / семестар  1/6 7.    Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика, Физика 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции) : Со изучување на предметот питомците треба да се здобијат со 

фундаментални теоретски и практични знаења од општата тактика и тактиката на родовите. Покрај тоа кај 

питомците треба да се развие интерес за проучување на военостручната литература и следење на современите 

достигнувања од областа на тактиката во АРМ и во современите армии..  

11. 

Содржина на предметната програма: Општи геолошки својства на земјата и на земјината кора; Геолошки 

процеси во земјината кора и на површина; Поважни петрогени минерали; Карпи; Инженерско-геолошки 

услови за изградба на објекти; Методи за истражување и испитување на карпите; Хидрогеологија; Основни 

особини на почвата,  Почвата како темелна основа и нејзините својства; Поделба на почвата; Кохерентни 

почви ; Некохерентни почви; Земјан притисок и потпорни конструкции; Стабилност на природни и вештачки 
косини; Почвите како основи за фундирање; Градежна јама; Длабоки темели;  Геолошко мапирање; Собирање, 

анализа на геолошки податоци и изработка на техничка документација; Пренесување на проекти од план на 

терен; Вовед во ГИС; Формирање; Координатни системи 

Имплементација на системот за одбрана.  
Вежби: Геотехничката лабораториска и теренска опрема; Демонстрирање на опити за испитување на физичко-

механичките својства на почви и карпи. Индивидуално решавање на задачи од: Физички карактеристики на 

почвите, напрегања и деформации во почвите, носивост на почвите, земјан притисок центрично товарен 

плиток темел, ексцентрично  товарен плиток  темел,  анкери и анкерни темели, единечна носивост на колови.  

Цртање и конструирање на геотехнички профили и карти 

12. Методи на учење: Кооперативно и активно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Лекции од пред. 

професор 
   

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИ (ЈМ)  

2. Код IL6022 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика, Механика 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Наставата se nadovrzuva na predmetot Tehni~ka 

mehanika i pretstavuva nivna logi~no povrzana celina. Istiot ovozmo`uva pitomcite da se zapoznaat 

so osnovnite i slo`enite sostojbi na napregawa i deformaciite {to proizleguvaat od niv. So toa se 

osposobuvaat da proektiraat i da dimenzioniraat poednostavni konstruktivni elementi i 

konstrukcii {to bi bile predmet na nivnata idna rabota od domenot na in`enerskite konstrukcii. 

11. 

Содржина на предметната програма: Voved; Aksijalno napregawe; ^isto smolknuvawe; ^isto 

svitkuvawe; Momenti na inercija na ramni preseci; Svitkuvawe od popre~no optovaruvawe; Koso 

svitkuvawe; Ekscentri~en pritisok i zategnuvawe; Stabilnost na pritisnati stapovi; Torzija; 
Deformacii na liniski nosa~i; 
 Вежби: Re{avawe na primeri za utvrduvawe na gradivoto od predavawata i objasnuvawe na 

programskite zada~i; Korekcii i primawe na programi; 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
M. Gugulovski, B. 
Sibinovi}, S. 

On~evska 

Jakost na materijalite  
Grade`en 

fakultet, Skopje  
1977. 

2. 
M. Gugulovski , S. 
On~evska, B. 

Sibinovi}, 

Zbirka na re{eni zada~i 

po jakost na 
materijalite so izvodi 

od teorijata 

УКИМ  Skopje 1981 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

     



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  633 
 

 

1. Наслов на предметот  МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ (МЕМ)  

2. Код UL6011 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на конструкцијата со 

практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста на муницијата и 

експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за правилно складирање, 

одржување и транспорт на овие средства.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Класи-

фикација, технологија на добивање и карактеристики на ЕМ; Класификација, конструкциски карактеристики и 

ефикасност на мунициските проектили врз целта; Конструкција и класификација на мунициските запалки; 

Современа методологија за одржување на муницијата и експлозивните средства; Определување на билансот на 
кислород на ЕМ; Конструкциски карактеристики и класификација на муницијата според намената и видот на 

оружјето; Експериментални методи за испитување на ЕМ; Определување на ефикасноста на мунициските 

проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Систем на 

складирање, чување и основно одржување на муницијата и ЕМ. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 

Зукас, 

Вилијам П. 
Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  ЕКСПЛОЗИВНИ ЕФ ЕКТИ И АПЛИКАЦИИ (ЕЕА)  

2. Код UL6012 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на ефектите од муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на 

конструкцијата со практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста 

на муницијата и експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за 

правилно складирање, одржување и транспорт на овие средства.    

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Хемија 

на експлозивните материи; Класификација, конструкциски карактеристики и ефикасност на мунициските 

проектили врз целта; Експлозивно формирани проектили; Конструкција и класификација на муницис ките 
запалки; Оценување на опасноста од експлозиви и горива; Определување на ефикасноста на мунициските 

проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Безбедно 

ракување со ЕМ и муниција.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 
Зукас, 

Вилијам П. 

Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија,  
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: 

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  640 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 
  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во  Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  641 
 

 
1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  642 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  643 
 

 

1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  644 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  645 
 

 

1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јаз ик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  646 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  647 
 

16.8.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право.  Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за физичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ПАТИШТА И МОСТОВИ (ПМ)  

2. Код IZ701 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика, Нацртна геометрија  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Predmetot  pitomcite go izu~uvaat so cel da steknat 

neophodni osnovni poznavawa  od oblasta na proektirawe na soobra}ajnici od vidot na pati{ta, `e-

leznici i aerodromi, i  podetalni znaewa za  gradeweto i adaptiraweto na istite. Steknatite 

znaewa }e im bidat potrebni i korisni  na pitomcite od rodot n`еnerija pri izvr{uvaweto na 

nivnite stru~ni i namenski zada~i, vo mirnodobski i voeni uslovi. 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Предавања: Pati{ta – trasirawe, оp{to za patniot soobra}aj, karakteristiki, razvoj, zada~i; 

Proektni parametri; Tehni~ki elementi na patot; Trasirawe i proektirawe; Goren stroj na 
pati{ta;  @elezni~ka linija-pruga i  `elezni~ki prevozni sredstva; Dolen stroj na soobra}ajnici и 

железници; Za{tita na soobra}ajnici od voda; Objekti so otvor do  5 m
2
– propusti; Potporni i 

oblo`ni yidovi i konstrukcii; Predmer i predsmetka; Gradewe soobra}ajnici; Odr`uvawe na 

soobra}ajnici; Aerodromi i heliodromi; Mostovi; Tuneli;  

Вежби: Samostојна grafi~ka ve`ba : trasirawe, razrabotka i iscrtuvawe na delnica od pat vo  

osnova (situacija/karta) , nadol`en profil; Razgleduvawe gotov proekt od edna delnica na 

`elezni~ka pruga i iscrtuvawe na eden karakteristi~en popre~en profil na prugata; Izrabotka na 

idejno re{enie za eden propust; Izrabotka na ideen proekt za mostovska konstrukcija; Skicno 

predstavuvawe t.e. crtawe na tunel. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
M. Zafirova i O. 

Avdovi} 

Pati{ta, `eleznici i 
aerodromi, Avtor. 

predavawa 

Voena akademija, 

Skopje 
2000 

2. P. Stoimenov 
Proektirawe na 
pati{ta 

Skopje 1998 

3. 

Z. Desovski, K. 

Gramatikov, M. 

Зafirova 

Recenzirani, avtor. pred. 

po predmetot : Mostovi 

i tuneli 

Skopje 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

 D. Joksi} 
Dolen stroj na 

soobra}ajnicи 
Belgrad  
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1. Наслов на предметот  ЗАПРЕЧУВАЊЕ И СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРЕЧКИ (ЗСП)  

2. Код IZ702 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Александар Главинов, доцент, потполковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено: математика 1и 2, физика 1 и 2.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Цел е питомците да стекнат теоретски знаења и практично 

да се оспособат за ракување со минскоексплозивните средства и практична изработка  на 

минскоексплозивни пречки, да стекнат теоретски знаења за  намената  на средствата за совладување на 

минскоексплозивните пречки и практично се оспособат во ракувањето со истите при совладување на 
пречките (минскоексплозивние и други) 

11. 

Содржина на предметната програма: Запречување; Експлозиви и средства за палење на експлозивни 

полнења; Мини во АРМ; Минско-експлозивни пречки; Фортификациски пречки; Мини на изненадување  и 

импровизирани мини; Противдесантно запречување; Уривање на елементи и материјали;  Уривање на 

комуникации и објекти на нив, Вежби: Вежби со боеви минско-експлозивни средства: Штапинско палење на 

е/п; Електрично палење на е/п; Поставување и отстранување на ПТ мини; Средства за МиР (практична 
работа); МЕП; Фортификациски пречки; Уривање на елементи и материјали; Уривање на комуникации и 

објекти на нив; 

12. Методи на учење: Кооперативно и активно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. A.Glavinov 

Zapre~uvawe i 

sovladuvawe na 
ve{ta~ki pre~ki - 

lekcii, 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2000 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. FM 5-71-3;  

BRIGADE ENGINEER 

AND ENGIINEER 

COMPANY COMBAT 

OPERATION 

  

2. FM 5-102 

BRIGADE ENGINEER 

AND ENGIINEER 

COMPANY COMBAT 
OPERATION 

 

 

3.     
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1. Наслов на предметот  УТВРДУВАЊЕ (УТ)  

2. Код IZ703 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Александар Главинов, доцент, потполковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено: математика 1и2, физика1 и 2.  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Цел на изучувањето на предметот е питомците  да се 

стекнат со основни теоретски и практични знаења од утврдувањето и маскирањето и да го согледаат 

значењето на утврдувањето и маскирањето  при изведувањето на борбени дејства.  

11. 

Содржина на предметната програма: Утврдување; Средства и материјал за утврдување; Објекти за огнено 

дејство и заштита; Објекти за командување и заштита; Објекти за заштита на борбени и неборбени возила; 

Утврдување во специфични земјишни и временски услови;  

Објекти за огнено дејство и заштита; Објекти за командување и заштита  

12. Методи на учење: Кооперативно и активно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС х 25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Цветановски 
„Утврдување“, 
лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2000 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
FM 5-71-3; FM 5-

103. 

BRIGADE ENGINEER 

AND ENGIINEER 

COMPANY COMBAT 

OPERATION 

  

2.     

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  
(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.8.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР  

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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Страна  662 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ТАКТИКА НА ИНЖЕНЕРИЈА (ТИ) 

2. Код IL801 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Со изучување на предметот  питомците треба да се стекнат со фундаментални теоретски  знаења од областа 

на тактиката на инженерија, да се оспособат за успешно командување со вод во инженериските единици и 

успешно извршување на задачите од инженериската поддршка на борбените дејства во различни борбени, 
временски и земјишни услови. 

11. 

Предавања: Инженериски единици  како род; Командување и контрола; Борбена и борбено - сервисна 

поддршка на борбените дејства и постапки на инженериските единици; Инженериска поддршка на 

офанзивните борбените дејства; Инженериска поддршка на дефанзивните борбените дејства; Инженериско 

извидување; Движење на инженериски единици; Процес на одлучување на командир на инженериски  вод; 
Инженериски вод на извршување на задачи на запречување и поддршка на движењето ; Премин преку река; 
Противоклопна и противдесантна борба на инженериски единици; 

Вежби: Инженериски вод на извршување на задачи на запречување и поддршка на движењето ; 

12. Методи на учење: Кооперативно и активно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Континуирано и етапно со вежби. 2 (два) колоквиуми.  

Завршен испит се реализира писмено или усмено.  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Sento 
Cvetanovski 

Taktika na 

in`enerija -lekcii 
 

Voena akademija, 
Skopje 

1999 

2. 
Slobodan 

Cvetkovi}, 

Op{ta taktika, 

godina 
 

Voena akademija, 

Skopje, 
2000 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

BRIGADE ENGINEER 
AND ENGIINEER 

COMPANY COMBAT 

OPERATION FM 5-7-

30; FM 5-10; FM 5-

30; FM 5-33;FM 5-

34; FM 5-71-2; FM 5 
-71-100; FM 5- 100-

15; FM 5- 1001; FM 

5-102; FM 5-103; FM 

5-71-3 

  

2.     

3.     
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1. Наслов на предметот  ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА (ГМ) 

2. Код IL802 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Мотори и моторни возила  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Celta na izu~uvaweto na predmetot e pitomcite da se 

zdobijat so teoretski i prakti~ni znaewa od oblasta na grade`nata mehanizacija. 

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: Op{to za grade`nite ma{ini; Ma{ini za zemjeni 

raboti; Ma{ini za nadvore{en i vnatre{en transport; Ma{ini za proizvodstvo, transport, 

vgraduvawe i obrabotka na beton; Tro{oci na mehanizirana rabota; Izbor na mehanizacija; 

Вежби:Presmetuvawe prakti~ni u~inci na grade`ni ma{ini ; Presmetuvawe tro{oci na 

mehanizirana rabota; Re{avawe primeri za {irok i tesen izbor na mehanizacija; Prakti~na nastava 

Poseta na gradili{te. Poseta na pogon za grade`na mehanizacija; Razgleduvawe na  GN normi i 

pomo{ni tabeli ,potrebni pri re{avawe na prakti~ni primeri ; Primer - zada~a za normirawe, 

zaedni~ka ve`ba; Poedine~ena  brojna zada~a/program; Terenska nastava: Poseta na градежна фирма со 
комплетна градежна механизација/инженериска единица-баталјон.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  666 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. V. @. Pan~ovska 
Grade`na mehanizacija, 
avtorizirani predavawa 

Voena akdemija, 
Skopje 

2002 

2. 
V.@. Pan~evska, M. 
Zafirova 

Organizacija na 

raboteweto vo 
niskogradbata, 

Avtorizirani predavawa 

Voena akademija, 
Skopje 

2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. B. Trbojevi} Grade`ni ma{ini 
Nauчna kniga, 

Beograd 
1991 
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1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – ИНЖЕНЕРИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор  на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 
лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите  : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите 

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 
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  668 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНЖЕНЕРИСКИ РАБОТИ (ОИР) 

2. Код IL8031 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Celta na izu~uvaweto na predmetot e pitomcite da se 

zdobijat so teoretski i prakti~ni znaewa od oblasta na organiziraweto  i sproveduvaweto na 

gradeweto na objekti od niskogradbata. 

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: U~esnici pri raboteweto vo niskogradbata; Faktori  

koi vlijaat vrz u~inokot i organizacijata na raboteweto ; Rabotni normi i normative; Planirawe 

na in`enerskite raboti; Podgotovka za izvedba i izveduvawe na rabotite; Organizacija na 

transportot; Vodewe grade`na dokumentacija; Zavr{ni raboti; Za{tita pri rabota; 

Вежби: Prakti~na nastava Poseta na gradili{te, Razgleduvawe na  GN normi i pomo{ni tabeli 

,potrebni pri re{avawe na prakti~ni primeri ; Primer - zada~a za normirawe, zaedni~ka ve`ba; 

Poedine~ena  brojna zada~a/program; Paralelen ili ortogonalen dinami~ki plan za izvedba na edna 

delnica od javen pat; Terenska nastava: Poseta na objekt od niskogradba - vo faza na gradewe. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  670 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
V.@. Pan~evska, M. 

Zafirova 

Organizacija na 
raboteweto vo 

niskogradbata, 

Avtorizirani predavawa 

Voena akademija, 

Skopje 
2002 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  671 
 

 

1. Наслов на предметот  
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ВО НИСКО 

ГРАДБАТА (ОРН) 

2. Код IL8032 

3. Студиска програма Нискоградба 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Celta na izu~uvaweto na predmetot e pitomcite da se 

zdobijat so teoretski i prakti~ni znaewa od oblasta na organiziraweto  i sproveduvaweto na 

gradeweto na objekti od niskogradbata. 

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: U~esnici pri raboteweto vo niskogradbata; Faktori  

koi vlijaat vrz u~inokot i organizacijata na raboteweto ; Rabotni normi i normative; Planirawe 

na in`enerskite raboti; Podgotovka za izvedba i izveduvawe na rabotite; Organizacija na 

transportot; Vodewe grade`na dokumentacija; Zavr{ni raboti; Za{tita pri rabota; 

Вежби: Prakti~na nastava Poseta na gradili{te, Razgleduvawe na  GN normi i pomo{ni tabeli 

,potrebni pri re{avawe na prakti~ni primeri ; Primer - zada~a za normirawe, zaedni~ka ve`ba; 
Poedine~ena  brojna zada~a/program; Paralelen ili ortogonalen dinami~ki plan za izvedba na edna 

delnica od javen pat; Terenska nastava: Poseta na objekt od niskogradba - vo faza na gradewe. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
V.@. Pan~evska, M. 

Zafirova 

Organizacija na 
raboteweto vo 

niskogradbata, 

Avtorizirani predavawa 

Voena akademija, 

Skopje 
2002 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 
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1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозување на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на националната безбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британија, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

 Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 
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1. Наслов на предметот  
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешни те и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на безбедносен систем, како и местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национална безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната. Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certi ficate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.8. НИСКПГРАДБА- РПД ИНЖЕНЕРИЈА 

Страна  680 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.9. НАСОКА НУКЛЕАРНО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА ЗАШТИТА – РОД АТОМСКО, 

ХЕМИСКО И  БИОЛОШКО ОРУЖЈЕ (АБХО)  

16.9.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 
теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 

вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 
овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симулациски 
модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 

на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 
вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 

одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 
обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 
H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  
Second Edition 

Academic Press, 
San Diego, CA 

2000 

3. Хамди A. Таха 
Операциони 
истражувања - 

Вовед  

 

Превод на осмото 
издание, Магор – 

Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот 
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  
ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ОРГАНСКАТА ХЕМИЈА 

(OПОХ) 

2. Код NZ501 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Цел на изучување на предметот е  питомците да ги утврдат и 

прошират стекнатите знаења од предметот и да стекнат нови фундаментални теориски и применети знаења од 

областа на organskata hemija.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Предавања:Врски и структура на органските соединенија; Добивање и својства на органските соединенија; 

Органски реакции – класификација и механизми на органските реакции; Хемиска рамнотежа и кинетика на 

органските реакции; Поделба на органските соединенија; Алкани и циклоалкани; Алкени и алкини; 

ароматични соединенија; Алкилхалогениди; Алкохоли и феноли; Алдехиди и кетони.  

Вежби: Квалитативна и квантитативна анализа на катјони и анјони; Брзина на хемиска реакција;  PH на 
раствори; Триметриски постапки.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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Страна  686 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Naumovski J. 
Odbrani poglavja od 

Organskata hemija, 
lekcii  

Воена 
академија 

1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ТОКСИКОЛОГИЈА НА БОЈНИ ОТРОВ И (TБО) 

2. Код NZ5021 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 шест 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Цел на изучување на предметот е питомците да стекнат 

фундаментални и применети знаења за токсикологијата и да се оспособат да можат самостојно да следат, да 

изучуваат, да истражуваат и  стекнатите знаења успешно да ги применуваат во обуката и практиката.   

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања:Општи поими од биологијата и физиологијата; Основни 

поими од микробиологијата; Особини на микроорганизмите. Општи поими за токсикологијата на БОт; 

Токсични особини и дејство на плускавичари; Токсични особини и дејство на задушливци; Токсични особини 
и дејство на крвни БОт; Токсични особини и дејство на нервни БОт; Токсични особини и дејство на VX и F 

отрови; Токсични особини и дејство на психохемиските отрови; Токсични особини и дејство на 

психохемиските БОт; Токсични особини и дејство на индустриски хемиски материи и новооткриени токсични 

материи; Основни поими од микробиологијата и епидемиологијата ; 

Вежби:Посета на Воено медицински центар - одд за за превентивна медицина  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
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Страна  688 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Тодоровска Н.  
Токсикологија на бојни 

отрови, лекции 

Воена 

академија 
2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Vojvodic V.  Toksikologija bojnih otrova VIZ Beograd 1981 
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1. Наслов на предметот  ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ (ИМ)  

2. Код NZ5022 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Цел на изучување на предметот е стекнување на фундаментални 

теориски и применети знаења и вештини од областа на инструменталните методи за анализа на супстанции во течна, гасна и 
цврста агрегатна состојба. 

11. 
Содржина на предметната програма: Предавања: Рендгентска дифракција; Инфрацрвена спектроскопија; Фуриеова 
инфрацрвена трансформација; Раманова спектроскопија;  Гасна хроматографија; Течна хроматографија.   

Вежби: Практична примена и инструментална анализа според наведените инструментални техники. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 
оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  690 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Предавања од наставни-

кот 
  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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1. Наслов на предметот  ОПШТА БИОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА  (ОБТ) 

2. Код NZ5023 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 шест 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Цел на изучување на предметот е питомците да стекнат 

фундаментални и применети знаења од областа на биологијата и токсикологијата неопходни за следење и  

стекнатите знаења од областа на стручните премети за насоката.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања:Општи поими од биологијата и физиологијата; Клетка; 
Прокариотски и еукариотски клетки; Хемиски состав на клетките; Клеточна мембрана; Општо за ткивата; 

Основни поими од микробиологијата; Особини на микроорганизмите.Општи поими за токсикологијата на 

БОт; Токсични особини и дејство на плускавичари; Токсични особини и дејство на задушливци; Токсични 

особини и дејство на крвни БОт; Токсични особини и дејство на нервни БОт; Токсични особини и дејство на 

VX и F отрови; Токсични особини и дејство на психохемиските отрови; Токсични особини и дејство на 
психохемиските БОт; Токсични особини и дејство на индустриски хемиски материи и новооткриени токсични 

материи; Основни поими од микробиологијата и епидемиологијата ; 

Вежби:Посета на Воено медицински центар - одделение за за превентивна медицина  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Митева Општа биологија Скопје 1998 

2. Тодоровска Н.  
Токсикологија на бојни 

отрови, лекции 

Воена 

академија 
2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Vojvodic V.  Toksikologija bojnih otrova VIZ Beograd 1981 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  694 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  698 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбир аат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Пр ирода и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  700 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  701 
 

 

1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  702 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  703 
 

16.9.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  704 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во  

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
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1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  706 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ХЕМИЈА НА БОЈНИ ОТРОВИ (ХЕМБОТ) 

2. Код NL601 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Одбрани поглавја од органската хемија и Токсикологија на бојните 

отрови 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):Цел на изучување на предметот е питомците да стекнат 

неопходни знаења за физичко-хемиските и токсичните особини на БОт и да ги обноват и прошират знаењата 

од органската хемија кои се неопходни за успешно совладување на програмските содржини за БОт. 

Стекнатите знаења од овој предмет треба да им овозможат да можат самостојно да ги следат, изучуваат и да 

ги применуваат во практика резултатите од современиот развој и достигнувањата во областа на БОт, како и за 
понатамошно школување и самообразовање  заради полесно и поефикасно совладување на знаењата и 

вештините во областа на ПНХБ поддршка во мир и во војна.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: Елементи од органската хемија; Јаглеводороди; 

Органски растворувачи; Ароматични диазо-супстанци, азо-супстанци и супстанци со хиноидна структура; 
Металооргански супстанци; Алдехиди; Органски киселини; Општи особини на бојните отрови; Надразнувачи; 

БОт со општо дејство; Задушливци; Плускавичари; Органофосфорни БОт; Психохемиски БОт; Растителни 

отрови; Отрови за саботажи и диверзии. 

Вежби:Запознавање со физичките особини на БОт; Запознавање со хемиските особини на БОт; Органски 

синтези.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Трајковска А.  
Хемија на бојните отрови, 

лекции 

Воена 

академија 
2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Brajović M.  Hemija bojnih otrova 
SSNO, 

Beograd 
1983 

2. W. H. Brown Organic Chemistry 

Saunders 

college 

Publication 

USA 

1995 
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1. Наслов на предметот  НУКЛЕАРНО  ОРУЖЈЕ (НО) 

2. Код NL602 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 
Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел)  
Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Орце Поповски, вонреден професор, потполковник 

9. Предуслови за запишување на предметот  нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Цел на изучување на предметот е питомците да се здобијат 

со фундаментални знаења од областа на нуклеарните реакции, нуклеарните распади, нуклеарното зрачење, 

нуклеарното оружје и нивните дејства врз човекот и животната средина.  

11. 

Содржина на предметната програма:  Предавања:Нуклеарно оружје: Радиоактивност и радиоактивни 
распади; Нуклеарни реакции; Радиоактивни изотопи; Продирање на зрачењето низ материјата; Основни 

поими за Н/О; Видови  нуклеарни експлозии; Ударно дејство на нуклеарната експлозија; Топлотно дејство на 

нуклеарна експлозија; Радиоактивно дејство на нуклеарна експлозија;  

Вежби:Посета на институт за радиоизотопи; Гледање на наставни филмови за оружјето за масовно 

уништување. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 
(презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
ABH NATO STANAG, 
AJP 3.8 - Zaednicka 

doktrina za ABH 
  

2.  
ABH NATO STANAG, 
ATP 3.8.1 ABH odbrana 
vo operacii 

  

3.  

ABH NATO STANAG, 
ATP 3.8.1 Volume 2- 

ABH odbrana za  rodot za 
ABHO 

  

4. 
Настоски В., 

Трајковски Т. 

Нуклеарно оружје, 

лекции 

Воена 

академија 
2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Spasić Z.  Nuklearno oružje VIZ Beograd  1980 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ (МЕМ)  

2. Код UL6011 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на конструкцијата со 

практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста на муницијата и 
експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за правилно складирање, 

одржување и транспорт на овие средства.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Класи-
фикација, технологија на добивање и карактеристики на ЕМ; Класификација, конструкциски карактеристики и 

ефикасност на мунициските проектили врз целта; Конструкција и класификација на мунициските запалки; 

Современа методологија за одржување на муницијата и експлозивните средства; Определување на билансот на 

кислород на ЕМ; Конструкциски карактеристики и класификација на муницијата според намената и видот на 

оружјето; Експериментални методи за испитување на ЕМ; Определување на ефикасноста на мунициските 
проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Систем на 

складирање, чување и основно одржување на муницијата и ЕМ . 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 

Зукас, 

Вилијам П. 
Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  ЕКСПЛОЗИВНИ ЕФ ЕКТИ И АПЛИКАЦИИ (ЕЕА)  

2. Код UL6012 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на ефектите од муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на 

конструкцијата со практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста 

на муницијата и експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за 

правилно складирање, одржување и транспорт на овие средства.    

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Хемија 

на експлозивните материи; Класификација, конструкциски карактеристики и ефикасност на мунициските 

проектили врз целта; Експлозивно формирани проектили; Конструкција и класификација на муницис ките 
запалки; Оценување на опасноста од експлозиви и горива; Определување на ефикасноста на муни циските 

проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Безбедно 

ракување со ЕМ и муниција.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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Страна  714 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 
Зукас, 

Вилијам П. 

Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 

  

 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврду вање и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  719 
 

 
1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  720 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германск иот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.9.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБ АЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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Страна  728 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ХЕМИСКО И БИОЛОШКО ОРУЖЈЕ (ХБО)  

2. Код NZ701 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 
Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел)  
Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. Предуслови за запишување на предметот  
Odbrani poglavja od organska hemija и Tоксикологија на 

бојни отрови 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Цел на изучување на предметот е питомците да се здобијат 

со фундаментални знаења од областа на хемиското и биолошкото оружје, да се обучат за изработка и читање 

на АБХ-извештаи според директивата БиМНЦ, како и да се оспособат самостојно да изучуваат, истражуваат и 

во практика да ги користат резултатите од современиот развој во областа на ХБ оружјето. 

11. 

Содржина на предметната програма: Хемиско оружје (Х/О): Општи карактеристики на Х/О; Принципи на 

конструкција на Х/О;Средства за примена на БОт; Хемиска контаминација; Однесување на БОт на земјиштето.  

Биолошко оружје (Б/О): Карактеристики и примена на Б/о; Противбиолошко обезбедување; Биолошка 

контаминација и деконтаминација  

Вежби:Посета на институт за радиоизотопи; Гледање на наставни филмови за оружјето за масовно 
уништување. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
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Страна  730 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
ABH NATO STANAG, 
AJP 3.8 - Zaednicka 

doktrina za ABH 
  

2.  
ABH NATO STANAG, 
ATP 3.8.1 ABH odbrana 
vo operacii 

  

3.  

ABH NATO STANAG, 
ATP 3.8.1 Volume 2- 

ABH odbrana za  rodot za 
ABHO 

  

4. 
Настоски В., 

Трајковски Т. 

Нуклеарно оружје, 

лекции 

Воена 

академија 
2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Spasoje D. 

Mučibabić  
Hemisko oružje  VIZBeograd,  1979 
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1. Наслов на предметот  
ДЕТЕКЦИЈА И ИДЕНТИФ ИКАЦИЈА НА БОЈНИТЕ 

ОТРОВИ (ДИБО) 

2. Код NZ702 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Хемија на бојни отрови и Хемиско и биолошко оружје 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Цел на изучување на предметот е стекнување на фундаментални 
теориски и применливи технички знаења и вештини од областа на детекцијата и идентификацијата на бојните отрови (БОт) 

и оспособување на питомците да можат самостојно да ги следат, изучуваат, истражуваат и практично да ги применуваат 
резултатите на современите методи за детекција и идентификација на БОт . 

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: Општи поими за детекција и идентификација на БОт; Мерки за 

заштита при работа со органски растворувачи и БОт;  Земање на примероци и нивна подготовка за анализа; Средства за 
детекција и идентификација на БОт; Подготовка на реактиви и анализа на смеса на БОт; Хемиски детектори; 
Полуавтоматски и автоматски хемиски детектори; Преносни хемиски лаборатории; Средства и начини на обележување на 

контаминирано замјиште.  
Вежби:Детекција на бојните отрови со хемиски детектори; со полуавтоматски и автоматски детектори; со преносна 
хемиска лабараторија; Користење на школски хемиски прибори и имитатори. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Димоски К.  

Детекција и 

идентификација на 
бојните отрови, лекции 

Воена 
академија 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Vujadinović M. i 

Grujičić M.  
Detekcija bojnih otrova VIZ Beograd  1979 

1.  
ABH NATO STANAG, AJP 
3.8 - Zaednicka doktrina za 

ABH 

  

2.  
ABH NATO STANAG, ATP 

3.8.1 ABH odbrana vo operacii 
  

3.  
ABH NATO STANAG, ATP 
3.8.1 Volume 2- ABH odbrana 
za  rodot za ABHO 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
ДЕТЕКЦИЈА И ДОЗИМЕТРИЈА НА РАДИОАКТИВНО 

ЗРАЧЕЊЕ (ДДРЗ) 

2. Код NZ7031 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

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

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нуклеарно оружје 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Цел на изучување на предметот е стекнување на фундаментални 

теориски и применливи технички знаења и вештини од областа на детекцијата и дозиметријата на радиоактивното зрачење  
и оспособување на питомците да можат самостојно да ги следат, изучуваат, истражуваат и практично да ги применуваат 

резултатите на современите методи за детекцијата и дозиметријата. 

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: Принципи на детекција и дозиметрија на радиоактивно зрачење; 

Гасни детектори ; Карактеристики на гајгер-милеровиот (ГМ) бројач; Примена на електронските кола ; Примена на 

јонизациона комора со електронски склоп за мерење на дозата на зрачење. Теоретски основи и методи за мерење во воени 
услови: Мерни единици во детекцијата и дозиметријата на радиоактивно зрачење; Дозиметриски норми и критериуми; 
Задачи и средства; Методи за мерење на јачината на доза и дози; Методи за мерење на степен  на радиоактивна 
контаминација; Детектори за радиоактивно зрачење; Дозиметри за радиоактивно зрачење; Радиометриска лабораторија; 

Наставни средства . 
Вежби: Мерење на јачина на доза на гама зрачење; Мерење на степенот на радиоактивна контаминација; Полнење на 
командни дозиметри, озрачување и читање на примената доза; Читање на дозата на личниот дозиметар; Подготовка на 
приборот за мерење и одредување на специфичната активност на храна и вода; Мерење и одредување на специфичната 

активност на храна и вода; Употреба на симулатор за радиоактивно зрачење во обуката; Мерење на радиоактивно зрачење 
со детектори при извидување; Мерење на степенот на радиоактивна контаминација на површини. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 0 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  734 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

2. 
Dimitrijević I. i  

Mihailović S.  

 Detekcija i dozimetrija 

radioaktivnog zračenja 
VIZ Beograd   1982 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
ABH NATO STANAG, AJP 
3.8 - Zaednicka doktrina za 
ABH 

  

2.  
ABH NATO STANAG, ATP 

3.8.1 ABH odbrana vo operacii 
  

3.  
ABH NATO STANAG, ATP 
3.8.1 Volume 2- ABH odbrana 
za  rodot za ABHO 

  



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  735 
 

 

1. Наслов на предметот  
НУКЛЕАРНА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА 

(НХБЗ) 

2. Код NZ7032 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Хемија на бојни отрови и Нуклеарно, хемиско и биолошко оружје 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да се здобијат со основни теоретски и применети 

знаења од областа на личната и колективната НХБ заштита, како би можеле стручно, сигурно, брзо  и благовремено да ги 
користат тие знаења во мир и во војна во рамките на организацијата и спорведувањето на мерките и постапките за заштита 
од дејства на НХБ оружје. Да се постигне уверување кај питомците за ефикасноста и сигурноста на средства за НХБ заштита 

во АРМ.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: Заштита на органите за дишење: Принципи за заштита на 
органите за дишење од бојни отрови (БОт), Средства за заштита на органите за дишење; Прирачни и месни средства за 

заштита на органите за дишење, лицето и очите; Заштита на телото: Филтрирачки заштитни одела, Изолациски заштитни 
одела, Заштита од топлотно дејство на нуклеарна експлозија и радиоактивно зрачење, Технологија на произведување на 
заштитни средства, Комплет за лична заштита на телото; Колективна и други заштити: Објекти, опрема и комплети за 

колективна заштита; Месни и прирачни средства за колективна заштита; Специфичности при заштитата од радиоактивно 
зрачење и ударен бран; Заштита на животни од радиолошка, хемиска и биолошка контаминација; Заштита на храна, вода и 
технички средства; Заштита од запаливо оружје.  
 

Вежби: Употреба на средства за заштита на органите за дишење, на средства за заштита на телото; Одредување на 
заштитната моќ на материјалот за заштита и следење на влијанието на топлотното зрачење; на цедилото и карактеристики 
на материјалот за филтрирање, Одредување на заштитна полудебелина за радиоактивно зрачење за разни материјали, 
Поправка на средствата за заштита, Постапки на поединци и единици во разни ситуации на нуклеарни и хемиски дејства, 

Приспособување и користење на местни и прирачни средства за колективна НХБ заштита; Заштита од запаливо оружје, 
Користење на објекти за колективна заштита. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 0 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  736 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Настоски В.  
Противнуклеарна, 
хемиска и биолошка 

заштита, лекции 

Воена 
академија,  

Скопје,  

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
FM 3-4 

 
NBC Protection May 1992  

Change 1, 
оctober 

1992 

2. ATP- 59 
Доктрина на АБХ одбрана 
на НАТО силите  

  

http://www.adtdl.army.mil/cgi-bin/atdl.dll/fm/3-4/toc.htm


16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  737 
 

 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи  5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  738 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  739 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  740 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  741 
 

16.9.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спор тско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  742 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  743 
 

 

1. Наслов на предметот  
ТАКТИКА НА АТОМСКО - БИОЛОШКАТА И 

ХЕМИСКА ОДБРАНА (ТАБХО) 

2. Код NL801 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

НХБ заштита, Хемија на БОт, НХБ оружје, ДДРЗ, РХБ 
деконтаминација 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да се оспособат за раководење и командување со 

вод на АБХО во мир и вовојна, и да се здобијат со фундаментални и применливи знаења за натамошно 

школување и самообразование, како и за стекнување на знаења и способности кои даваат потребна основа за 
запознавање на основните должности од делокругот на работата на органот за АБХО во штабот.  

11. 

Содржина на предметната програма: Општ дел: Начела, можности и методи на употреба на нуклеарното, 

хемиското и биолошкото оружје на странските армии, Борбени документи и извештаи на единици за АБХО; 
Тактика на РХБ извидување: РХБ извидување, Извидувачко возило, Набљудувачница на АБХО, 

Извидувачка патрола на АБХО, Работа на извидувачи на АБХО во составот на општо воени извидувачки 

групи, Набљудувачка станица на АБХО (НСтАБХО), Извидувачки вод на АБХО; Тактика на РХБ 

деконтаминација:  Деконтаминациска станица; Организација на работата при РХБ деконтаминација  

Вежби:Работа и постапки на набљудувачница на АБХО; Работа и постапки на извидувачка патрола на 
АБХО; Работа и постапки на набљудувачка станица на АБХО; Кориснички информациски си стеми за АБХО 

(КИС -АБХО); Употреба на одделението на АБХО за деконтаминација на контаминирани луѓе; Употреба на 

одделение на АБХО за деконтаминација на РХБ контаминирани технички средства; Употреба на одделение 

на АБХО за деконтаминација на РХБ контаминир ано земјиште; Извидувачки вод на АБХО во организација 

на нуклеарна, хемиска и биолошка контрола; Употреба на вод на АБХО за радиолошка, хемиска и биолошка 
деконтаминација на жива сила и технички средства; Методичко оспособување на питомците.  

12. Методи на учење: Активно и колаборативно учење.  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  744 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Киро Димоски 
„Тактика на AБХO“, 

лекции 

Воена академија, 

Скопје,  
2000 

2. 
Упатство за вежби 

во АРМ 
  2008 

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. мајор Хасиќ Фарук 
Стандардно-
оперативни процедури 

на единиците за АБХО 

Скопје 2007 

2. Мециновиќ Сафет  

Упатство за 
изработка и читање 

на извештаи за АБХО 

според директивата 

на БиМНЦ 

 2004 

3.       



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  745 
 

 

1. Наслов на предметот  
ПРОТИВНУКЛЕАРНА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА 

ПОДДРШКА (ПНХБП)  

2. Код NL802 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

НУКЛЕАРНО ХЕМИСКО И БИОЛОШКО ОРУЖЈЕ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат општи знаења за организациско 

формациската поставеност и можностите на тактичките и здружено тактичките единици за ПНХБ поддршка. 

Да се здобијат со основни знаења за содржините , мерките и активностите, организацијата  и начинот на 

изведување на ПНХБ поддршка во тактичките и здружено тактичките единици. Да ги научат должностите и 
процедурите на органите на АБХО во  баталјон и бригада во  текот на подготовките и изведувањети на 

борбените дејства.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања:Начела, можности и начин на употреба на нуклеарно, 
хемиско и биолошко оружје; Општи поими за ПНХБ поддршка; Содејствување и соработка на АРМ по ПНХБ 

поддршка со другите субјекти од одбраната; Должности и задачи на старешините во организација и 

изведување на ПНХБ поддршка; Работа на началникот за АБХО  во бригада; ПНХБ поддршка во чета-батерија; 

ПНХБ поддршка на баталјон-дивизион; ПНХБ поддршка на бригада; Методологија на проценка и прогноза на 

НХБ удари во согласност со ATP-45(c); Проценка и прогноза на НХБ ситуација со користење на софтвер за 
НХБ анализи на системот КИС АБХО 

Вежби:ПНХБ поддршка на пешадиски (моторизиран) баталјон; ПНХБ поддршка на пешадиска 

(моторизирана) бригада во одбрана; ПНХБ поддршка на пешадиска (моторизирана) бригада во напад; 

Користење на софтвер за НХБ анализи на системот КИС АБХО. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 0 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 

 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  746 
 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Настоски В. 
Противнуклеарно, 

хемиско и биолошко 

обезбедување, лекции 

Воена 

академија, 

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Štetić S. i Pirušić R.  
Uputstvo za PNHB 
obezbeđenje taktičkih 

jedinica KoV 

VIZ 
Beograd  

1973 

2. 
Vuletić V. i grupa 

autora 

Protivnuklearno, hemisko i 

biološko obezbeđenje 

VIZ 

Beograd  
1976 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  747 
 

 

1. Наслов на предметот  
РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА 

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА (РХБД)  

2. Код NL803 

3. Студиска програма Нуклеарно – хемиска- биолошка заштита 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година/семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Хемија на бојни отрови и Нуклеарно, хемиско и биолошко оружје 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да се здобијат со основни теоретски и применети 

знаења неопходни за успешно и сигурно организирање и реализиција задачи од РХБ деконтаминацијата во воени услови и 
во услови на недостаток на технички средства и опрема. 

11. 

Содржина на предметната програма: Предавања: Основи  на  радиолошка, хемиска и биолошка  деконтаминација: 

Основни поими за деконтаминација; Радиолошка деконтаминација; Хемиска деконтаминација; Биолошка деконтаминација. 
Технички средства за деконтаминација на жива сила, технички средства, земјиште и објекти: Автомобил-цистерна за 
деконтаминација (АЦД); Автомобил цистерна за вода (АЦВ); Авто -приколка за деконтаминација; Шатор за 

деконтаминација; Прирачни и месни средства за деконтаминација.      
Вежби:Поединечна хемиска деконтаминација на луѓе и оружје со прибори за деконтаминација; Контаминација и 
деконтаминација на различни површини (оружја, орудиа, ТС, м/в, земјиште и објекти); Шатор за деконтаминација; 
Ракување со автомобил-цистерна за деконтаминација; РХБ деконтаминација на жива сила; РХБ деконтаминација на оружје 

и технички средства; РХБ деконтаминација на земјиште и објекти; Употреба на автоприколка за деконтаминација: РХБ 
деконтаминација на жива сила, технички средства, земјиште и објекти со месни и прирачни средства. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 
45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 0 часови 

16.2. Самостојни задачи 0 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  748 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Каранфиловски Д.  
Радиолошка, хемиска и 
биолошка 

деконтаминација, лекции,  

Воена 
академија,  

Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. FM 3-5.  NBC Decontamination July 2000 
Change 1, 
Јanuary 

2002 

http://www.adtdl.army.mil/cgi-bin/atdl.dll/fm/3-5/fm3-5.htm


16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  749 
 

 
1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – АБХО  

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 
лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир  или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите  : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  750 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  751 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

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

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозување на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на националната безбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британија, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  752 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  753 
 

 

1. Наслов на предметот  
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на безбедносен систем, како и местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национална безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната.  Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата  на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  756 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.9. НАСПКА НУКЛЕАРНП-ХЕМИСКП-БИПЛПШКА ЗАШТИТА – РПД АТПМСКП, ХЕМИСКП И  
БИПЛПШКП ПРУЖЈЕ (АБХП) 

Страна  757 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година сту дентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.10. ПИЛОТ- РОД АВИЈАЦИЈА 

16.10.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симулациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  
ТАКТИКА НА ВОЗДУХОПЛОВСТВО И ТЕОРИЈА 

НА ГРБ (ТВТГ) 

2. Код PLZ501 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. Предуслови за запишување на предметот  Општа тактика 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да го согледаат функционирањето, меѓусебната врска и 

зависност на борбените елементи во текот на нивната интеграција во планирањето, организирањето и изведувањето на 
борбените дејства на воздухопловството. Да се здобијат со нови знаења од областа на организацијата, формацијата и доктрината за 
употреба на тактичките и оперативните единици на воздухопловството, и да се развие интерес за проучување на военостручната 

литература и следење на современите достигнувања од областа на тактиката на воздухопловството. Исто така да стекнат 
теориски знаења од областа на изведувањето на огнени дејства со воздухоплов од воздушниот простор по цели во воздух и 
на земја, да се запознаат со основните видови вооружување на воздухопловите, движењето на проектилите кои, како 
почетна точка го имаат воздухопловот. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед; Организација на воздухопловните единици; Тактика на воздухопловните единици, Воздухопловна поддршка; 
Намена задачи и тактички постапки на воздухоплови во дајствата во воздухопловната поддршка; Тактика на воздухопловни 
единици во противоздушната одбрана; Обезбедување на авијациските единици;  Борбено обезбедување на воздухопловни 
единици; Обезбедување на базирањето; Обезбедување на борбените дејства; Логистичко обезбедување; Уредување на 

територијата за дејства на авиони и хеликоптери; Обезбедување на летањето и врски на ародромите; Раководење и 
командување со воздухопловни единици; Начела на раководење; Организација на б/д; Содејство; Органи за содејство; 
Тактичките знаци, кои се употребуваат во военото воздухопловство; Летните карактеристики на современото 
воздухопловство; Борбените и огнени можности на тактичките единици на родот; Процес на донесување на одлука за 

употреба на единицата. 
Вовед; Основи на балистиката; Воздухопловно вооружување (огнено, ракетно и бомбардерско) и опрема; Нишански справи; 
Фотокамери на системите за гаѓање; Напади на објекти на земја; Напади на објекти во воздух; Растурање на погодоците и 

веројатност на погодување; Развиток на воздухопловните убојни средства; Борбен комплет на воздухопловот; Пресметка на 
патеката на воздухопловен проектил; Пресметки за унишанување на нишанот; Пресметка на елементите за напад на цели на 
земја; Пресметка на елементите за напад на цели во воздух;  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 65 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.   
Употреба на ВВ и 

ПВО 

скрипта издадени 

во АРМ 
 

2.   Тактика на авијација 
скрипта издадени 

во АРМ 
 

3.   
Кратенки според 

стандарди на НАТО 

- ВВ и ПВО (ГШ на 

АРМ/ МО на РМ 
 

4.  Д. Арнаутовски  

Основи на теоријата 

на гаѓање, ракетирање 

и бомбардирање од 

воздушен простор“, 
скрипта 

Воена академија 

“Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

  
Упатство за водење на 

работна карта 

МО на 

Р.Македонија, 

Скопје 

1997 

 Ж. Кузмановски  

Тактика на 

хеликоптерски 

единици 

лекции  

  

Книги и списанија по 

препорака на 

предметниот 
наставник  
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1. Наслов на предметот  
ВОЗДУХОПЛОВНА МЕДИЦИНА СО ПСИХОЛОГИЈА 

(ВМП) 

2. Код PLZ502 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Воена психологија 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е питомците да се 

стекнат со потребните  знаења од областа на воздухопловната медицина и воздухопловна психологија, со 
што тие како идни летачи, се оспособуваат за правилно сфаќање на неповолните фактори на кои се изложени  

при летањето, да ги препознаваат симптомите на болестите и  правовремено да преземат акција за 

намалување или елиминација на штетните ефекти.  

11. 

Содржина на предметната програма: Историјат; Атмосфера и нејзините карактеристики; Основни 
информации од воздухопловната физиологија; Хипоксија; Декомпресија и декомпресивна болест;  

Динамични фактори во летањето, брзина и забрзување; Функција на сетилата и психолошки проблеми во 
врска со летањето; Оториноларингологија во воздухопловството; Функција на видот во врска со летањето; 

Ориентација на пилотите и илузии во летањето; Психолошки аспекти на подготовките за летање;  Безбедност 

во летањето,  воздухопловна несреќа и воздухопловна катастрофа; Воздухопловна хигиена - Општи елементи 

на воздухопловната хигиена; Исхрана на летачите; Непосредни мерки за заштита на летачите од дејството на 

штетни фактори во летањето; Пилотски замор; Болести, Пушење и алкохол; Лекови и способност за летање;.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
1Mr.spec.Zaharije Ante 
Vrsakoic  

Zrakoplovna 

psihologija: za pilote, 
kontrole leta i sve one 

koji bi to zeljeli biti  

Zagreb: Fakultet 
prometnih znanosti 

Sveucilista 

1998 
година 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Gunnar K. Fahlgren – 

Sigtuna Nya Tidning,  

Resource Management 

CRM and Human 

Factors 

Sigtuna, Sweden 2003. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА ТЕХНИКА (ОВТ)  

2. Код PLZ5031 

3. Студиска програма Пилот 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел)  
Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски и практични знаења од 

областа на конструкција на воздухоплови, воздухопловните мотори и нивната работа, воздухопловните уреди и 

системи, како и системите за управување со летот. Изучувањето на предметот треба да обезбеди знаења со кои 
во потполност ќе ја разберат конструкцијата, проблемите на обликување на одделните склопови, 

функционалните целини и системи, применети материјали и методи за нивна фабрикација, како  и други 

прашања сврзани со воздухопловите и нивната употреба, и  да се развие интерес за проучување на стручна 

литература и следење на современите достигнувања од областа на воздухопловната техника.  

11. 

Содржина на предметната програма: * Вовед; Материјали и елементи; Анализа на структурата ( Крило,  Труп; Опашка); 

Команди на летање; Трансмисиони лостови, ножни управувачи; Стојни органи; Опрема; Помошни елементи на погонската 
група; Вертикално летање;  Тенденции на современиот развој; Анализа на изведени конструкции по хронологија на развојот и 

по типови; *Пресметки на моторите;  Турбореактивен мотори; Ракетни автономни мотори; Погонски материи; Пресметка на 
карактеристиките на турбоимлазен мотор; Основни поими и дефиниции; Методи за анализа и синтеза на динамиката и 
системите на управување со летот; * Системи за автоматско управување / контрола на лет ( Команден навигациски уред, 
Автопилот, Заштита на режимот на лет, Придушувач на скршнување/свртување / систем за зголемување на стабилноста, 

Тримување на воздухопловот околу попречна оска; Преиспетување на потисок, автоматски потисок, Сензори и актуатори во 
системите на управување со летот; Системи на стабилизација и управување на леталата; Системи на управување со 
траекторијата на летот; Основи на системите на навигација; Водење и управување на ракети; *Општо за уреди и системи на 
воздухопловите; Механички преноси во воздухопловите; Хидраулични и пневматски преноси на воздухопловите; Горивен 

систем; Системи за одржување во живот (климатизација, притисок, кислород); Системи за стартување; Системи за ладење; 
Патничка и транспортна опрема и опрема за спасување и вонредни ситуации; Систем притив замрзнување; Горивен систем на 
погонската група; Маслен систем на погонската група; Против пожарен систем; Електро -опрема на воздухопловите; 

Инструменти во воздухопловите; Електронска опрема на воздухопловите; Специјална опрема на воздухопловите. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Андоновиќ В.  
„Конструкција на 

воздухоплови“, скрипта 
  

2. Давидовиќ С. М. „Реактивни мотори“ 3. дел 
Универзитет „ 
Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје 

 

3. 
Проф. д-р Димитровски 
Миле 

„Воздухопловни мотори“, 
скрипта за потребите на 

Воена Академија 

Скопје 2003 

4. B.McKinley 
Aircraft Maintenance and 

repair 

McGraw – Hill,  

New York 
1980 

5. B.McKinley 
Aircraft Electricity and 

Electronics  

McGraw – Hill,  

New York 
1981 

6. E.H.J. Pallett Aircraft Instruments Pitman. London 1981 

7. Десковски, С  
Системи на управување со 

летот, предавања 
  

8. Десковски, С.  
„ Механика на летање“, 

скрипта 

Воена академија 
„Генерал 

Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2002 

9. Десковски, С.  

„Ракетни системи – 

системи на водење и 

управување“, скрипта 

Воена академија 

„Генерал 

Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2002 

10. Десковски, С.  
„Системи на инерцијална 
навигација“, скрипта 

Воена академија 

“Генерал 

Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Драговиќ Т. 
Тактичко техничке основе 
пројектовања летилица 

Машински 

факултет 
Универзитета у 

Београду, Београд 

1994 

2.  

Списанија: Aviation Week 
and Space Technology, The 

Aeronautical Journal, 

Interavia, Aeronautique et l' 

Astronautique. 

  

3. A.M.Mhitarjan Aerogidromehanika Masinostroenie 1984 

4. V.N.Kestelman,A.V.Fedorov 
Mehanizmi upravlenia 

samoletom 
Masinostroenie 1987 

5. Donald WcLEAN 
Automatic Flight Control 

Systems 

Prentice Hall 

International (UK) 

Ltd 

1990 

6. Louis V. Scshmidt  
Introduction to Aircraft 

Flight Dynamics 
AIAA  
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1. Наслов на предметот  
КОНСТРУКЦИЈА НА АВИОНИ И ХЕЛИКОПТЕРИ 

(КАХ) 

2. Код PLZ5032 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. 

Цел на изучувањето на предметот е слуШателите да стекнат основни теоретски знаења од областа на 

аеродинамичките конструкции кои понатаму Ќе им користат за успешно извршување на почетните должности 

во единиците на АРМ. 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Физички особини на реалниот флуид, Сличност на физичките појави, Аеротунели ,  Аеро ваги, Проучување 

на струењето околу крилото со конечен распон, Аеротела и карактеристични облици, Аеродинамички 

карактеристики на аеропрофили,  Експериментално одредување на аеродинамичките  карактеристики,  
Граничен слој,  Влијание на рапавоста врз аеродинамичките карактеристики, Уреди за механизациија на 

крилото, Аеродинамички кочници и управувачки површини, Влијание на стабилноста, Теорија на 
аеропрофилите, Крило, Аеродинамички површини за зголемување на коефициентот  на поткревање, Труп , 
Хоризонтален стабилизатор, Носечки и опашен ротор 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време: 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Златко Рендулиќ АЕРОДИНАМИКА   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Производител 
ВТУП за погонска 

група на Ми-24 
СВВА 2011 

2. Производител 
ВТУП за погонска 

група на ЗЛИН 
СВВА 2011 

22.3 3. Производител 
ВТУП за погонска 

група на Ми-8/17 
СВВА 2011 

22.4 4. Производител 
ВТУП за погонска 

група на  Ан-2 
СВВА 2011 
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1. Наслов на предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ни во/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  774 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  775 
 

 
1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  776 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  777 
 

 
1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  778 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  779 
 

 

1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  780 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  781 
 

16.10.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  АЕРОДИНАМИКА – ТЕОРИЈА НА ЛЕТАЊЕ (АТЛ)  

2. Код PLL601 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 2, Физика 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

механиката на летање и аеродинамика како фундаментална нау ка која го проучува движењето на леталата 

(авиони, хеликоптери, ракети и други објекти) кои се движат во воздушниот и безвоздушниот простор. 

Предметот треба да им обезбеди теориски и практични знаења со кои подобро ќе ја разберат конструкцијата, 
перформансите на леталата, проблемите на стабилизација и управување со летот, системите на навигација и 

мерните инструменти и опрема, и др.   

11. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед; Основи на аеродинамиката; Генерирање на аеродинамички сили и моменти; Основи на 

аеродинамиката; Воздух во состојба на мирување; Динамика на флуиди; Геометрија на аеропрофили и 

струење околу аеропрофилите; Генерирање на аеродинамички сили и моменти; Аеродинамички момент на 
крилото; Елиса; Пресметка на карактеристиките на атмосферата. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 80 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Djurdjevic Osnovi teorije letenja 

Komanda Ratnog 

Vazduhoplovstva, 

Zemun 

1965 

2. G.Longhurst Principles of Flight   1999 

3. P. Kesić Osnove aerodinamike 

Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

Sveučilišta u 

Zagrebu, Zagreb 

2003 

4. B. W. McCormick 

Aerodynamics, 

Aeronautics and Flight 

Mechanics 

John Willey & Sons, 

Inc, New York, USA  
1995 

5. Etkin, B. 
Dynamics of 

Atmospheric Flight  

John Wiley & Sons, 

Inc., New York 
1972 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
ВОЗДУХОПЛОВНО ПРАВО СО МЕНАЏМЕНТ НА 

ВОЗДУШЕН ПРОСТОР (ВПМВП)  

2. Код PLL6021 

3. Студиска програма Пилот 

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

оддел) 

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7 Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Организација и менаџмент  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на предметот е питомците/студентите 

да стекнат основни теориски знаења од областа на контролата на летањето и воздухопловните правила и 

прописи кои го проучуваат обезбедувањето, контролата и водењето на воздушниот сообраќај (цивилната и 

воената авијација) кои се движат во воздушниот простор, домашната позитивна воздухопловно - правна 

регулатива, со меѓународната воздухопловно - правна регулатива и меѓународните воздухопловни 
организации. Изучувањето на предметот треба да обезбеди теориски и практични знаења со кои подобро ќе 

ги разберат службите за водење на воздухопловите и обезбедување на воздушната пловидба.  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед; Служби за обезбедување  и контрола на воздушниот 
сообраќај; Организација на воздушниот простор на РМ; Висини и нивоа на летање; Услови и режими за 

летање; План за летање, сигнали и служби за тревога; Служба за аеродромска контрола на летањето; Служба 

за приодна контрола на летањето – APP; Обласна контрола за летање; Постапки во случај на нужда; Служба 
за регулирање на воздушниот сообраќај;  MAB (Military ATM Board); NADC (NATO Air Defence Cometee); 

Воздухопловни правила и прописи –  Вовед; Закон за воздушна пловидба; Подзаконски прописи; ICAO  -  

Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; ECAC - Европска комисија за цивилно 

воздухопловство; JAA - Здружени воздухопловни власти; EUROCONTROL - Европска организација за 

безбедност на воздушната пловидба; Конвенција за меѓународното цивилно воздухопловство - Чикашка 
Конвенција; JAR - Заеднички воздухопловни критериуми; ESARR - Безбедносни регулаторни критериуми на 

EUROCONTROL; Комплементарност меѓу воената и цивилната воздухопловна регулатива; NATO комитет за 

управување со воздушниот простор (NATMC). 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Проф. др Миодраг 

Трајковиќ 

Меѓународно 

воздухопловно право 

 Правен Факултет 

Белград 

1999 

година 

2. Предраг Пејчиќ 
Воздухопловно воено 

право 

Правна 

библиотека 

Белград 

1997 

година 

3. Данило Стајин 
Збирка воздухопловни 

прописи Книга I и II  
Белград 

1993 

година 

4. ICAO 
ICAO документ 9432-

АН /925 
  

5.  

Наставни материјали 

од предметните 

наставници 

  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
AIP - Air Information 
Publication 

Makedonija  

2. 
 

JAR - FCL 1: Flight 

Crew Licensing   

3. 

 

OPS 1, Commercial Air 

Transportation 

(Aeroplanes), 
(Helicopters).   

4. 

International civil 

Aviation 
Organization 

ICAO Abbreviations 

and Codes, Procedures 

for Air Navigation 
Services, 3th edition 

ICAO, Quebec, 

Canada 
1971 

5. 
  

 Забелешки од 

предавањата на Сообр. 
Факултет- Отсек за КЛ      



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  789 
 

 

1. Наслов на предметот  
ВОЗДУХОПЛОВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА И 

ФРАЗЕОЛОГИЈА (ВТФ)  

2. Код PLL6022 

3. Студиска програма Пилот 

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

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 6. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Англиски јазик со воена терминологија 2 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат практични знаења од областа на 

воздухопловната терминологија и фразеологија на македонски и англиски јазик, што ќе им овозможи 

успешна комуникација со останатите учесници во воздушниот сообраќај и службите за контрола на 

летањето.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

 

Воздухопловна терминологија (Air Terminology); Радиотелефонија / Фразеологија; NATO фразеологија; 

АКЛ-Стандардна Р/Т фразеологија; Компарација NATO-ICAO фразеологија, JAR, EASA 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

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

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  790 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Прирачник за 

радиотелефонија Док. 
9432 – АН/925, JAR, 

EASA 

 1990 

2. G. Loghurst VFR Communications   

3. G. Loghurst IFR Communications    

4. 
Oxfod Aviation 

Jeppesen 
Communications   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

     



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  791 
 

 
1. Наслов на предметот  ВОЗДУХОПЛОВНИ МОТОРИ (ВМ)  

2. Код PLL6031 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 6. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Аеродинамика 

10. 

Цел на изучувањето на предметот е слушателите да стекнат основни теоретски и применети знаења од 

конструкцијата и примената на воздухопловните мотори, со тежиште на турбомлазните мотори, да се оспособат 
усвоените знаења да ги користат како основа на почетните должности во единиците на АРМ, при изучувањето на 

конкретен тип на воздухоплов и како трајно знаење во понатамошната работа во единиците на АРМ. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
Улога и значење на погонската група на воздухоплов, Досегашен развој на воздушно-реактивните погонски 

групи, Идни правци на развој на погонските групи, Основни принципи на функционирање на воздушно 

реактивната погонска група, Основни закони на пропулзијата, Внатрешна структура на погонската група, 
Типови и перформанси на погонската група, Основни перформанси на турбомлазниот мотор , Основни 

перформанси на двострујните турбомлазни погонски групи, Основни перформанси на турбо-елисната погонска 

група, Основни перформанси на двострујниот турбомлазен мотор со заедничка излезна струја, Основни 

перформанси на идеален турбомлазен мотор со догревна комора, Основни перформанси на двострујниот 

турбомлазен мотор со догревна комора во заедничка излезна струја, Примена на клипна погонска група на 
воздухоплов, Типови на клипни мотори применети во погонска група на воздухоплов и конструктивни изведби.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  792 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Б. Јојиќ 

„Теорија на 

авионските 
погонски групи„ 

 

 2001 

2.    1980 

3.    1992 

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Производител 
ВТУП за погонска 

група на Ми-24 
СВВА 2011 

2. Производител 
ВТУП за погонска 

група на ЗЛИН 
СВВА 2011 

22.3 3. Производител 
ВТУП за погонска 

група на Ми-8/17 
СВВА 2011 

22.4 4. Производител 
ВТУП за погонска 
група на Ан-2 

СВВА 2011 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  793 
 

 
1. Наслов на предметот  ВОЗДУХОПЛОВНА ОПРЕМА И УРЕДИ (ВОУ)  

2. Код PLL6032 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 6. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цел на изучувањето на предметот е слушателите да стекнат основни теоретски и применети знаења од 

областа на електро-опремата и инструментите на воздухопловите; организацијата на работата од доменот на 
одржување на тие средства во сите степени на одржување и сервисирање; творечки и вешто да ги 

применуваат усвоените знаења при извршување на почетните должности во единиците на ВТСл. при ВВ и 

ПВО. 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Електро опрема : . Општо,  електрична мрежа, електрични уреди, системи на воздухопловот, осветлување, 

сигнализација, греење. Инструменти: општо, пилотажно-навигациски инструменти, пилотажно-курсни 

инструменти, инструменти за контрола на работата на моторите, инструменти за контрола на поедини уреди, 
кислородна и висинска летачка опрема.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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  

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  794 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Производител 
ВТУП за погонска 

група на Ми-24 
СВВА 2011 

2. Производител 
ВТУП за погонска 

група на ЗЛИН 
СВВА 2011 

22.3 3. Производител 
ВТУП за погонска 
група на Ми-8/17 

СВВА 2011 

22.4 4. Производител 
ВТУП за погонска 

група на  Ан-2 
СВВА 2011 

 
Поради специфичноста на материјалот кој се обработува и постојаното усовршување и опремување на системот на ВТОб и 
одржување на воздухопловите, неопходно е да се користи литература од самите ВТМС; билтени, часописи, литература од 

наставните центри на странски армии и друго.  



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  795 
 

 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  796 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  797 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  798 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  799 
 

 
1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  800 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  801 
 

 

1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  802 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  803 
 

 

1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација,  како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.10.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија 

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  807 
 

 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 1 (ВН1)  

2. Код PLZ701 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Математика 1, Физика 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да се стекнат со основни теориски и практични 

знаења од областа, да се запознаат со основите на воздухопловната навигација, летачкиот навигациски прибор 

и опрема,  системите за навигација  и да стекнат знаења за визуелна ориентација и пресметковна навигација, 

ЗРНС – принцип на работа и нивна употреба, правилата и процедурите за инструментално летање, модерните 
системи за навигација и да се развие интерес за проучување на стручната литература и следење на 

современите достигнувања од областа на навигациските уреди и системи.  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во воздухопловна навигација; Основни поими за  земјата;  Правци, насоки и 

агли; Пилотски  (летачки) навигационен прибор и опрема; Време и мерењето на време; Курс и магнетен компас; Висина и 
висиномер; Брзина и брзиномер; Вертикална брзина и вариометар; Жироскопски  инструменти; Ветер во навигацијата; 
Визуелна оријентација и сметачка; Навигациона подготовка за лет; Водење на пресметковна навигација; Водење на 
навигација во посебни услови;  Губење и воспоставување на ориентација; Радио-навигација; Навигација со помош на радио-

компас; Сенасочен радио-фар - (VOR); Уред за мерења на оддалеченост  (DME); Радарска навигација; Доплерови и 
Алтиметарски радари; Инерцијална навигација; Инерцијални сензори (жироскопи и акцелерометри);  Инерцијални системи 
за навигација со платформа и без платформа (од врзан тип); Основни механизациони (инерцијални) равенки; Грешки и 
калибрирање на инерцијалните системи за навигација; Системи за одредување на ориентација (став) и курс на леталото 

(Attitude and Heading Reference Systems, AHRS); Сателитска навигација; Системи за глобално позиционирање (GPS и 
GLONASS); Грешки во сателитската навигација; Интегрирани системи за навигација; Основи на интеграцијата; Системи за 
глобално позиционирање/инерцијални системи за навигација, GPS/INS; Доплер радар/инерцијални системи за навигација, 
Dopler/INS; Системи за планирање на мисијата (MMS - Mission Management System); Системи за инструментално приоѓање 

и слетување; Постапки при навигација со помош на VOR и DME; Постапки при навигација со системите за инструментално 
слетување ILS. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи                                    10 часови 

16.2. Самостојни задачи                                    10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Кузмановски Жика 
Воздухопловна 

навигација 1,  

скрипта од 

предавања 
2003 

2. 
M. Kayton., W.R. 

Fried. 

Avionics Navigation 
Systems, Second 

Edition 

John Wiley & Sons 

Inc 
1997 

3. 
M.S. Grewal, L.R. 
Weill, and 

A.P.Andrews 

Global Positioning 
System Inertial 

Navigation and 

Integration 

Wiley Interscience, 

New York 
2001 

4. 
.J.A. Farrell and M. 

Barth 

The Global Positioning 
System and Inertial 

Navigation 

The McGraw-Hill 

Inc. 
1999 

5. D. J. Biezad 
Integrated Navigation 
and Guidance Systems 

AIAA Education 
Series 

1999 

6. 
Oxford Aviation 

Jeppesen 

General Navigation; 

Radio Navigation; 
Radio Navigation 1 

  

7. 
Grozdanić, B.; 

Hegeduš, M. 

Zrakoplovna navigacija 

I (računska navigacija)  
FPZ, Zagreb 1995 

8. 
Grozdanić, B.; 

Hegeduš, M. 

Zrakoplovna navigacija 
I, zbirka zadataka s 

teorijskim temeljima i 

rješenjima 

FPZ, Zagreb 1998 

9. Jeppesen Sanderson CR Profesional   

10. Thom, T. 
Meteorology and 

Navigation 

Aviation Theory 

Center (Sales) Pty., 

Williamstown 

1995 

11, Thom, T. The Air Pilot' Manual 
Airlife Publishing, 
Shrewsbury 

1996 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Kayton 

One hundred years of 

aircraft electronics, 

Journal of Guidance, 

Control and Dynamics, 
26(2) 

 2003 

2. P.G. Savage 

Strapdown inertial 

navigation integration 
algorithm design part 1: 

Attitude algorithms. 

Journal of Guidance 

Control and Dynamics, 

21(1) 

 1998 

3. P.G. Savage 

Strapdown inertial 

navigation integration 

algorithm design part 2: 
Velocity and position 

algorithm. Journal of 

Guidance Control and 

Dynamics, 21(2) 

 1998 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  811 
 

 
1. Наслов на предметот  МЕХАНИКА НА ЛЕТАЊЕ 1 (МЛ1) 

2. Код PLL702 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Физика 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 

механиката на летање како фундаментална наука која го проучува движењето на леталата (авиони, 
хеликоптери, ракети и други објекти) кои се движат во воздушниот и безвоздушниот простор. Предметот 

треба да им обезбеди теориски и практични знаења со кои подобро ќе ја разберат конструкцијата, 

перформансите на леталата, проблемите на стабилизација и управување со летот, системите на навиг ација и 

мерните инструменти и опрема, и др.   

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед; Стабилни движења; Режим на хоризонталене лет; Качување; 

Спуштење; Неусталени движења; Полетување; Слетување; Засврт; Лизгање на воздухопловот; Вибрации на 

воздухопловот; Превлечен лет и губиток на брзина; Кови;, Акробатско летање; Лупинг; Основи на летање со 

големи брзини; Основи на летање на хеликоптери; Решавање на задачи.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  812 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Djurdjevic Osnovi teorije letenja 

Komanda Ratnog 

Vazduhoplovstva, 

Zemun 

1965 

2. G.Longhurst Principles of Flight   1999 

3. 
Oxford Aviation 

Jeppesen 
Principles Of Flight   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

     



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  813 
 

 

1. Наслов на предметот  

ПЛАНИРАЊЕ НА ЛЕТ, ПЕРФОРМАНСИ И 

ОПЕРАТИВНИ ПОСТАПКИ ВО ЛЕТАЊЕТО 1 

(ПЛПОПЛ1) 

2. Код PLL703 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Навигација 1, Механика на лет 1  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теор иски и практични знаења 

од областа на перформансите на воздухопловот, планирањето на летот и стандардните оперативни процедури 
кои се користат во воздухопловството.  

11. 

Содржина на предметната програма: Подготовка на мапа; Навигациски план; Типови на план  на лет; ICAO 

план; Пополнување на навигациски план; Служба одговорна за обработка на планови; Заклучување на план на 
лет; Одговорности и процедури; Измени на планот во лет; Разгледување на метео/временските услови за лет; 

Стандардни процедури за заминување и приоѓање на аеродром; Пожелни рути и воздушни патишта; Проверка 

на AIP и NOTAM за најнови податоци за состојбата на аеродромот и рутата; План за гориво; Избор на 

височини и нивоа на лет; Дефиниции и поими (маси, брзини Vle, Vlo, Vx, Vy, Vtoss, Vne, Vno, Vmini, брзини 

за најдобар долет и најголемо траење, ограничување на снага при AEO OEI, висини); Перформанси на 
полетување-крстарење-слетување (Користење и толкување на дијаграми и табели); Постапки на чекање 

(Holding Procedure); Постапка за неуспешно приоѓање; Знаци на разбирање; Посебни  на минимална опрема во 

воздухоплов; Декомпресија на кабина; Принудно слетување и слетување од предострожност; Превоз на 

опасни материи; Процедури за итни ситуации.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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  

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  814 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. JAR ATPL 

Theoretical Knowledge 

Manual - Flight 

Performance and 

Planning 1 - Mass & 

Balance and 
Performance, ISBN: 0-

88487-282-3 

Oxford Aviation 

Training and 

Jeppensen GmbH, 
Frankfurt, Germany 

 

2. 
Oxford Aviation 
Jeppesen 

Flight Planning And 
Monitoring 

  

3. G. Loghurst Aeroplane Performance   

4.  
Правилник за 
оперативно летање 

 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

     



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  815 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕТЕОРОЛОШКА СЛУЖБА ВО 

Р. МАКЕДОНИЈА (ОМСРМ)  

2. Код PLZ7041 

3. Студиска програма Пилот 

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

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основи теоретски од областа на 

општата метеорологијата, метеоролошките елементи и појави и другите физички процеси кои се случуваат во 

атмосферата, со акцент на влијанието на метеоролошките елементи и појави на загадувањата во атмосферата.  

11. 

Содржина на предметната програма:  
Предавања: Општо за метеорологијата; Организација на метеоролошката служба; Поделба, кар актеристики 

и состав на атмосферата; Водената пареа во атмосферата; Адијабатски процеси во атмосферата; Приземен 

ветер; Облачност; Врнежи; Видливост и магла; Замрзнување; Опсервирање на метеоролошките елементи и 

појави; Радарска и сателитска метеорологија;  Средства за метеоролошко набљудување; Документи за 

метеоролошко известување. 
Вежби: Посета на Хидрометеоролошкиот завод на РМ; Изработка и читање на метео-извештаи според 

директивата на БиМНЦ; Изработка на метео-извештаи со АБХО  КИС 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  816 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Секулоски Љупчо 

Предавања од 

Воздухопловната 

метеорологија, лекции 

Воена академија, 

Скопје 
2001 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Bailbrook College 

Aeronautical 

meteorology for air 

traffic controllers and 

pilots 

UK 1994 

2. М.Гаврилов 

Ваздухопловна 

метеорологија - 

Опасне временске 

појаве 

Ваздухопловна 

академија, Врсац 
1997. 

3. А.Лазаревски 
Климата во 

Македонија 
Култура, Скопје 1993 

4. 

major Ilija Lukić i 

pukovnik Nemec 

Severin 

Vojna meteorologija Beograd 1968 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  817 
 

 

1. Наслов на предметот  
КОРИСТЕЊЕ НА МЕТЕО ИЗВЕСТУВАЊЕ И ЧИТАЊЕ 

НА МЕТЕОРОЛОШКИ КАРТИ (КМИЧМК)  
2. Код PLZ7042 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот Организација на метеоролошката служба во РМ  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теоретски и практични знаења 

од областа на воздухопловната метеорологија, метеоролошките елементи и појави и другите физички 

процеси кои се случуваат во атмосферата, со акцент на опасните метеоролошки појави и нивното влијание на 
воздухопловството и оспособување на питомците во користење на метеоролошките информации.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Општо за воздухопловната метеорологија; Организација на метеоролошката служба; Поделба, 
карактеристики и состав на атмосферата; Водената пареа во атмосферата; Адијабатски процеси во 

атмосферата; Воздушен притисок (QFE, QNE, QNH); Приземен ветер; Облачност; Врнежи; Видливост и 

магла; Турбуленција; Смрзнување; Нестабилност и грмежни процеси во атмосферата; Опсервирање на 

метеоролошките елементи и појави; Радарска и сателитска метеорологија; Синоптичка метеорологија и 

воздушни маси; Атмосферски фронтови; М етеоролошки извештаи, карти и други метеоролошки продукти и 
информации; Атмосферски притисок и останати специфични пресметки; Дешифрирање на воздухопловните 

метеоролошки информации (METAR, TAF); Практична анализа на информациите претставени на 

аналитичките и прогностичките карти.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  818 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Секулоски Љупчо 

Предавања од 

Воздухопловната 

метеорологија, лекции 

Воена академија, 

Скопје 
2001 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Tutiš, V 
Zrakoplovna 

meteorologija 
FPZ, Zagreb 1997 

2. Tutiš, V Osnove meteorologije FPZ, Zagreb 2003 

3. G. Loghurst Meteorology  1999 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  819 
 

 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     5 
часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     5 

часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     5 

часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  820 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиск и во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  821 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  822 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел) 

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  823 
 

16.10.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  824 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за физичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  МЕХАНИКА НА ЛЕТАЊЕ 2 (МЛ2) 

2. Код PLL801 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири)) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Аеродинамика, Механика на летање 1  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на предметот е питомците да стекнат 

практични знаења од експлоатацијата, управувањето и летните карактеристики на авионот за обука, и да се 

оспособат за летање на авион во поволни метео услови.  

11. 
Содржина на предметната програма: Летни карактеристики на авионот за обука; Познавање на редовните и 

вонредните постапки за користење на авионот; Режими на лет; Засврти; Школски круг, Коси и вертикални 

еволуции, Вонредни постапки и ковит, Имитација на принудно слетување. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  826 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Vladimir 

Šumanovac  
Metodika letacke obuke  Zadar 2003 

2.      

3.      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.   
Методско упатство за 

основна обука 
  

2.   
Техника на 

пилотирање на авион 
  

3.   
Редовни и вонредни 
постапки.  

  

4.   

Инструкција за 

користење на 
а.Петровец 

  



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  827 
 

 
1. Наслов на предметот  ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 2 (ВН2)  

2. Код PLZ701 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Физика, Воздухопловна навигација 1  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат практични знаења од правилна 

експлоатацијата на уредите во авионот, водење на авионот по предвидена маршрута, ориентација водење на 

навигација, користење на навигациските уреди и системи, подготовка и користење на карта. 

11. 

Содржина на предметната програма: Користење на пилотски  (летачки) навигационен прибор и опрема; 

Навигациона подготовка за лет; Подготовка и проучување на карта; Водење на пресметковна навигација; 

Ветер во навигацијата; Постапки на ПТМ, ПО И КТМ; Визуелна ориентација и сметачка навигација;  

Контрола на пат по правец и далечина; Водење на навигација во посебни услови; Губење и воспоставување на 

ориентација; Радио-навигација; Користење на системи за Глобално Позиционирање (GPS). 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи                                    10 часови 

16.2. Самостојни задачи                                     

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  828 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Vladimir 

Šumanovac  
Metodika letacke obuke  Zadar 2003 

2.      

3.      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.   
Методско упатство за 

основна обука 
  

2.   
Техника на 

пилотирање на авион 
  

3.   
Редовни и вонредни 
постапки.  

  

4.   

Инструкција за 

користење на 
а.Петровец 

  

5.      



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  829 
 

 

1. Наслов на предметот 

ПЛАНИРАЊЕ НА ЛЕТ, ПЕРФОРМАНСИ И 

ОПЕРАТИВНИ ПОСТАПКИ ВО ЛЕТАЊЕТО 2 

(ПЛПОПЛ2) 

2. Код PLL703 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Аеродинамика; Механика; Воздухопловна навигација 1; Планирање 

на лет, перформанси и оперативни постапки во летањето 1.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат практични знаења од користењето на 
ЗРНС во летањето, и обука на питомците за летање на авион  во сложени метео-услови и ноќе.  

11. 

Содржина на предметната програма: Пополнување на навигациски план; Проучување на стандардни 

процедури; Постапка за неуспешно приоѓање; Маневри за самодоверба; Вадење од нправилни положби, IFR 
зона(S-a, S-b, S-c и S-d маневри); Стандардни процедури за инструментално заминување и приоѓање; 

Постапки на чекање (Holding Procedure); IFR маршрута; Радарско векторирање; IFR прелет на алтернативен 

аеродром; Лет во ноќни услови; Облет на реон ноќе; Засврти и коси еволуции ноќе; Школски круг ноќе; 

Навигациски лет ноќе.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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  

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  830 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Vladimir 

Šumanovac  
Metodika letacke obuke  Zadar 2003 

2.   
Методско упатство за 
инструментално 

летање.  

  

3.   
Методско упатство за 
ноќно летање 

  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.   
Методско упатство за 

основна обука 
  

2.   
Техника на 

пилотирање на авион 
  

3.   
Редовни и вонредни 
постапки.  

  

4.   

Инструкција за 

користење на 
а.Петровец 

  

5.   АИП Македонија   



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  831 
 

 
1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – АВИЈАЦИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 
лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите  : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  832 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  833 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

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

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозување на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбе дност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на националната безбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британија, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  834 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М . 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

 Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  835 
 

 

1. Наслов на предметот 
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на безбедносен систем, како и местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национална безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната.  Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедно ст.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  836 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  837 
 

 
1. Наслов на предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  838 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  839 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.10. ПИЛПТ- РПД АВИЈАЦИЈА 

Страна  840 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  841 
 

16.11. КОНТРОЛА НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР - РОД ВНиЈН 

16.11.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на моделирање и симулациите, нивоа на симулациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ (MTO)  

2. Код TZ7031 

3. Студиска програма 
Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи и контрола на 

воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Информатика; Основи на Електротехника.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа 
аркитектурата на компјутерските системи.   

11. 

Основни единици на компјутерските системи (процесор, контролна единица, меморија –  RAM, ROM). 

Софтвер – системски и апликативен, компајлер, асемблер, интеракција меѓу хардвер и софтвер. Принципи на 

компјутерските системи – мулти-операциски, мулти-процесорски, мулти-функциски, паралелни, проточни 
пресметувања (компјутери). Инструкции, систем на адресирање, магистрала, регистри. Програмирање на 

микро-програмско ниво (микро-програмски инструкции, регистри, порти и организација на процесор). 

Архитектура на компјутерски системи, CISC и RISC процесори. Организација и функции на оперативен 

систем. Меморија, главна меморија, мемориска организација, паралелни мемории, cache. Виртуелна 

меморија (paging, fragmentation, segmentation). Влезно-излезни канали – DEC UNIBUS, IBM I/O канали, DMA 
канали. Секундарни мемориски уреди: магнетни, оптички, стример, DAT, ленти. Структура на хард дискот.  

Потсистем за комуникации. Примери на современи оперативни системи.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. W. Stallings 

Computer Organization 

and Architecture - 

Designing for 

Performance 

Prentice Hall 2003 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  ВОЗДУХОПЛОВНА МЕТЕОРОЛОГИЈА (ВМЕТ)  

2. Код PLZ501 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот Организација на метеоролошката служба во РМ  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теоретски и практични знаења 

од областа на воздухопловната метеорологија, метеоролошките елементи и појави и другите физички 
процеси кои се случуваат во атмосферата, со акцент на опасните метеоролошки појави и нивното влијание на 

воздухопловството и оспособување на питомците во користење на метеоролошките информации.  

11. 

Содржина на предметната програма:  
Општо за воздухопловната метеорологија; Организација на метеоролошката служба; Поделба, 

карактеристики и состав на атмосферата; Водената пареа во атмосферата; Адијабатски процеси во 

атмосферата; Воздушен притисок (QFE, QNE, QNH); Приземен ветер; Облачност; Врнежи; Видливост и 

магла; Турбуленција; Смрзнување; Нестабилност и грмежни процеси во атмосферата; Опсервирање на 

метеоролошките елементи и појави; Радарска и сателитска метеорологија; Синоптичка метеорологија и 
воздушни маси; Атмосферски фронтови; М етеоролошки извештаи, карти и други метеоролошки продукти и 

информации; Атмосферски притисок и останати специфични пресметки; Дешифрирање на воздухопловните 

метеоролошки информации (METAR, TAF); Практична анализа на информациите претставени на 

аналитичките и прогностичките карти.  

Вежби: Посета на Хидрометеоролошкиот завод на РМ; Изработка и читање на метео-извештаи според 
директивата на БиМНЦ; Изработка на метео-извештаи со АБХО  КИС 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  848 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Секулоски Љупчо 

Предавања од 

Воздухопловната 

метеорологија, лекции 

Воена академија, 

Скопје 
2001 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Tutiš, V 
Zrakoplovna 

meteorologija 
FPZ, Zagreb 1997 

2. Tutiš, V Osnove meteorologije FPZ, Zagreb 2003 

3. G. Loghurst Meteorology  1999 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  849 
 

 
1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКА (ОЕЛН)  

2. Код TZ501 

3. Студиска програма 
Телекомуникации во одбранбено-заштитните системи; Контрола на 

воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Василија Шарац, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
исполнети наставни обврски по предметот Електротехника  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења 

од одбрани поглавја од електроника за да можат да ги совладуваат специјализираните области од новите 
технологии и стекнување на практично искуство за работа со електронски кола. Нагласокот ќе биде даден на  

линеарната и импулсната електроника.  

11. 

Содржина на предметната програма: Електронска балистика и оптика. Електрони во цврсто тело. 

Полупроводници. Полупроводничка диода. Струјно напонска карактеристика на ПН спој. Температурни 
карактеристики на ПН-спој. Динамички карактеристики на ПН-спој. Диодата како елемент на електрично 

коло. Биполарен транзистор. Режими на работа на транзистор. Статички карактеристики на транзистор. 

Модел на Еберс - Мол за транзистор. Основни споев и кај биполарните транзистори. Режим на мали сигнали 

кај транзистор. Режим на големи сигнали кај транзистор. Хибридни равенки и хибридна еквивалентна шема. 

Тиристор. Транзистор со ефект на поле. Засилувачи, основни параметри и динамички карактеристики.  
Засилувачи со повратна врска. Стабилност на засилувач со повратна врска. Операционен засилувач. 

Инвертирачки и неинвертирачки засилувач. Диференцијален засилувач. Собирач. Интегратор. Компаратор. 

Засилувач на моќност. Ограничувачи. Насочувачи. Полубранов насочувач. Целобранов насочувач. 

Насочувачи со капацитивен филтер. Осцилатори. РЦ осцилатор. ЛЦ осцилатор. Кварцни осцилатори. 

Импулсни сигнали и дигитална електроника. Логички променливи и основни операции над логичките 
променливи. Основни логички кола. И-коло, ИЛИ-коло, НЕ-коло. Декодер. Мултиплексер. Кодер. 

Аритметички кола. Програмибилни логички кола. Основни мемориски кола. Секвенцијални кола. Мемории. 

А/Д  и Д/А Конвертори. Микропроцесори и микрокомпјутери. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и позитивно оценети лабораториски вежби  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  850 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Методија Камиловски Електроника 
Електротехнички 

факултет - Скопје 
2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Предавања од 

предметниот 
наставник  
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 
Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 

образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  852 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  853 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  854 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот  

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  856 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     
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Страна  857 
 

 
1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3) 

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слу шање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  858 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот  

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  860 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.11.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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Страна  862 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6) 

2. Код ZL602 

3. Студиска програма Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус студии 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Развиени основни моторички способности  

 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 

подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 
дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  
- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 
инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 
(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ (ТКМ)  

2. Код TL601 

3. Студиска програма 
Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи и и контрола на 

воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Основи на Електротехника; Електроника и Телекомуникации.  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на 
телекомуникациските мрежи, комутацијата, мобилните мрежи и радиолокацијата 

11. 

Вовед - Поим за телекомуникациска мрежа; Видови мрежи;  Јавна телекомуникациска мрежа, функционална, 

жични и безжични мрежи; Развој и планирање на мрежите; Специјализирани мрежи. Слоева архитектура: 

OSI референтен модел; TCP/IP референтен модел; Споредба на OSI и TCP/IP референтните модели; 
Апликациски протоколи. Дефиниција, видови и карактеристики на пристапни мрежи, технологии и техники; 

Повеќекратно искористување на медиум; Класификација на протоколи за повеќекратен пристап кон медиум. 

Податочни мрежи. LAN стандарди. Етернет и IEEE 802.3 LAN стандард. Прстен со жетони и IEEE 802.5 

LAN стандард, FDDI., WAN стандарди. Широкопојасни мрежи. BISDN референтен модел, АТМ 

концепт..Дефиниција на Интернет, IP протоколи (верзија 4 и верзија 6), Формат на IP заглавие, Организација 
на Интернет мрежа, Адресирање во Интернет, Контролни протоколи во Интернет. Меѓумрежно поврзување. 

Мрежни протоколи, Конекционо и неконекционо ориентиран пренос, Транспортни протоколи, 

Сигнализација во телекомуникациски мрежи., Контролни механизми. Рутирање, Класификација на 

рутирачки протоколи, Рутирање и рутирачки протоколи во Интернет, Напредни мрежни архитектури, IP 

упатувачки архитектури, MPLS, Механизми за обезбедување на квалитет на услугите, Интегрирани и 
диференцирани сервиси во Интернет, RSVP. Можни инфраструктури и коегзистенција на жичани и 

безжични решенија, Хетерогени мрежни сценарија, Обезбедување квалитет на услуги од крај до крај во 

хетерогени сценарија, Идни мрежни концепти. Мобилни мрежи - Видови безжични  мобилни мрежи; 

Целуларни мрежи; ГСМ, GPRS, UMTS (3G), 4G, 5G; Безжични мрежи – 802.11, 802.15, 802.16, 802.20, 

Мрежи од следната генерација (NGN), LTE. Управување со телекомуникациските мрежи, Преглед на 
мрежниот менаџмент, SNMP протокол,Структура на менаџмент информацијата.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
A. Leon-Garcia, I. 

Widjaja 

"Communication 

networks" (2
nd 

edition) 
McGraw Hill 2003 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  РАДИОЛОКАЦИЈА (РЛ) 

2. Код VL601 

3. Студиска програма Пилот 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за прородни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Pitomcite da se zapoznaat so principite na locirawe na 

objektite vo vozdu{niot prostor, prirodnite i fizi~kite ograni~uvawata koj se javuvaat pri 

propagacijata i obrabotkata na signalite, kako i da se zapoznat so tehni~kite re{enija primeneti 

na radiolokatorite (radarite), za nivnoto nadminuvawe. 

So izu~uvawe na elementite, mestoto i ulogata na  radarskite uredi i sistemi  vo kontrolata na 

vozdu{niot soobra}aj, pitomcite treba da izvle~at realna predstava za mo`nostite i ograni~uvawa 
na upotrebata na radiolokatorite vo voeni i mirnovremeni uslovi. 

11. 

Содржина на предметната програма: Voved vo radiolokacija; Osnovni principi na rabota na 

radiolokatorite; Osnovni elementi na impulsen  nabquduva~ki radar; Propagacija; Faktor na {um; 

 Procesirawe  na signali; Selekcija na podvi`ni celi; Problem na slepi brzini; 

Sekundarni radari; Perspektivi na razvojot na radiolokatorite;   

Ve`bi: 
Matemati~ko presmetuvawe na osnovnite parametri na celta; Protiv radio lokacija; Poim i obem 

na protiv elektronski dejstvija; Radio elektronsko izviduvawe; Merki i proceduri za za{tita od 

pre~ki    Eksploatacija na radarski sredstva. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Lekcii od 

predmetniot 

nastavnik 
  

2. P.Lacomme 
Air and Spaceborne 

Radar  Systems 

William Andrew 
Publishing, New 

York 

2001 

3. M.I. Skolnik 
Introduction to Radar 
Systems 

McGraw – Hill, New 
York 

1980 

4. F.Gee 
Radar, ECM and ECCM 

fundamentals  

USAFAWC/ ECAT, 

Eglin, Florida 
1992 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Zatkalik 
Radiolokacii - Nastavni 

listovi od predavanjata 
ETF -  Belgrad   1987 

2. D. Richardson Aviation fact file F-15 
Salamander book , 
London 

1985 

3.  

Uputstvo za 

eksploataciju  
radara  NAR-60 

SSNO,  Beograd 1965 

4.  
Pravilo osmatra~ki 

radar P-15 
SSNO,  Beograd 1981 
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1. Наслов на предметот  
ВОЗДУХОПЛОВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА И 

ФРАЗЕОЛОГИЈА (ВТФ)  

2. Код VL602 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

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

оддел)  

Катедра за прородни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат практични знаења од обл аста на 

воздухопловната терминологија и фразеологија на македонски и англиски јазик, што ќе им овозможи 

успешна комуникација со останатите учесници во воздушниот сообраќај и службите за контрола на 

летањето.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

 

Воздухопловна терминологија (Air Terminology); Радиотелефонија / Фразеологија; NATO фразеологија; 

АКЛ-Стандардна Р/Т фразеологија; Компарација NATO-ICAO фразеологија 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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Страна  870 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Прирачник за 

радиотелефонија Док. 

9432 – АН/925 

 1990 

2. G. Loghurst VFR Communications   

3. G. Loghurst IFR Communications    

4. 
Oxfod Aviation 

Jeppesen 
Communications   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

     



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 
Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 

подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  872 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     
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1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здоб иле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        
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1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         
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16.11.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право. 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  РАДАРСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ 1  (РСС 1) 

2. Код VZ701 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за прородни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 6. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да стекнат основни теоретски и 

практични знаења од областа на радарската технологија. Изучувањето на предметот на кандидатите за 

офицери треба да им обезбеди теоретски и практични знаења со кои подобро ќе ја разберат оваа проблематика  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Историја; Поим и видови на радари; Главни делови и принцип на работана радарските средства; Процесирање 

на радарски сигнали; Современи радарски системи  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. P.Lacomme 
Air and Spaceborne Radar  
Systems 

William Andrew 

Publishing, New 
York 

2001 

2. M.I. Skolnik Introduction to Radar Systems 
McGraw – Hill, New 

York 
1980 

3. F.Gee 
Radar, ECM and ECCM 

fundamentals  

USAFAWC/ ECAT, 

Eglin, Florida 
1992 

4.  
Наставни материјали од 

предметните наставници 
  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
ТАКТИКА НА РОДОТ ВОЗДУШНО НАБЉУДУВАЊЕ И 

ЈАВУВАЊЕ 1 (ТРВНЈ1)  

2. Код VZ 7021 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

4. 

Организатор  на студиската програма 
(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  
Катедра за воени науки и воени вештини 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има положено Општа тактика I и Општа тактика II 

10. 

Целта на изучувањето на предметот е питомците/студентите да стекнат основни теориски знаења од областа 

на Тактика на родот ВНЈ. Изучувањето на предметот на кандидатите за офицери треба да им обезбеди 
теориски и практични знаења со кои подобро ќе ја разберат тактиката, местото и улогата на единиците за 

ВНЈ, како и борбениот распоред во современите армии и во НАТО. Тактика на родот ВНЈ -2 ги дава 

модерните текови во областа на воздушното набљудување каде што кандидатите за офицери ќе се запознаат 

со идната структура, сили и капацитети за воздушното набљудување. 

11. 

Место и улога на единиците за ВНЈ во вооружените сили; Намена и задачи на единиците за ВНЈ; 

Организација и фунции на единиците за ВНЈ; Борбен распоред, групирање и маневар на единиците за ВНЈ; 

Набљудување на воздушниот простор и фактори кои имаат влијание; Радарски позиции за ВНЈ; Борбени 

можности на единиците за ВНЈ; Борбени дејства на единиците за ВНЈ; Обезбедување на дејствата на 

единиците и системот за ВНЈ; Командување и контрола во единиците за ВНЈ; Борбена готовност во 
единиците за ВНЈ; Содејство на единиците за ВНЈ со други единици.Борбени можности на единиците за 

ВНЈ; Обезбедување на дејствата на единиците и системот за ВНЈ; Модернизација на воздушното 

набљудување во АРМ; Регионално поврзување и иницијативи; Партнерска програма; Досегашни студии и 

истражувања во областа; CAOC (Combined Air Operations Center); CRC (Command and Reporting Center)  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 

Проект за 

модернизација на 
воздушното 

набљудување во АРМ.  

 
Група на 
автори 

2. Група на автори 
Странска 
литература од 

областа. 

 
Група на 
автори 

3. Група на автори „Тактика на ВНЈ“  ВВ и ПВО (ГШ на 

АРМ / МО на РМ )   

Група на 

автори 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 
„Упатство за водење 

на работна карта” 

МО на 

Р.Македонија,   

Скопје 

1997 

2. Адил Газафер, 

„Тактика како 

вештина-тактички 
симболи и термини“ 

 2003 

3.       
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1. Наслов на предметот  ВОЗДУХОПЛОВНА ТАКТИКА (ВТ) 

2. Код VZ 7022 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. Предуслови за запишување на предметот  Општа тактика 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да го согледаат функционирањето, меѓусебната 

врска и зависност на борбените елементи во текот на нивната интеграција во планирањето, организирањето и 
изведувањето на борбените дејства на воздухопловството. Да се здобијат со нови знаења од областа на 

организацијата, формацијата и доктрината за употреба на тактичките и оперативните единици на воздухопловството, и да 

се развие интерес за проучување на военостручната литература и следење на современите достигнувања од 

областа на тактиката на воздухопловството.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед; Организација на воздухопловните единици; Тактика на воздухопловните единици, Воздухопловна 

поддршка; Намена задачи и тактички постапки на воздухоплови во дајствата во воздухопловната поддршка; 

Тактика на воздухопловни единици во противоздушната одбрана; Обезбедување на авијациските единици;  
Борбено обезбедување на воздухопловни единици; Обезбедување на базирањето; Обезбедување на борбените 

дејства; Логистичко обезбедување; Уредување на територијата за дејства на авиони и хеликоптери; 

Обезбедување на летањето и врски на ародромите; Раководење и командување со воздухопловни единици; 

Начела на раководење; Организација на б/д; Содејство; Органи за содејство; Тактичките знаци, кои се 

употребуваат во военото воздухопловство; Летните карактеристики на современото воздухопловство; 
Борбените и огнени можности на тактичките единици на родот; Процес на донесување на одлука за употреба 

на единицата.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

5.   
Употреба на ВВ и 

ПВО 

скрипта издадени 

во АРМ 
 

6.   Тактика на авијација 
скрипта издадени 

во АРМ 
 

7.   
Кратенки според 

стандарди на НАТО 

- ВВ и ПВО (ГШ на 

АРМ/ МО на РМ 
 

8.  Д. Арнаутовски  

Основи на теоријата 

на гаѓање, ракетирање 

и бомбардирање од 

воздушен простор“, 
скрипта 

Воена академија 

“Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

  
Упатство за водење на 

работна карта 

МО на 

Р.Македонија, 

Скопје 

1997 

 Ж. Кузмановски  

Тактика на 

хеликоптерски 

единици 

лекции  

  

Книги и списанија по 

препорака на 

предметниот 
наставник  
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1. Наслов на предметот  
ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И ВОЗДУХОПЛОВНИ 

УРЕДИ И СИСТЕМИ (ВНиВУС) 

2. Код VZ7031 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

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

оддел)  

Катедра за прородни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 6. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците/студентите да се стекнат со основни теориски и 

практични знаења од областа. Стекнатите знаења од овој  предмет  претставуваат основа за  изучување на  

методи, начини и интерес за перманентно следење на достигнувањата во областа на воздухопловната  

навигација и воздухопловните уреди и системи.   

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во воздухопловна навигација, основни поими за земјата, правци, 

насоки и агли; Време и мерењето на време; Курс и магнетен компас, висина и висиномер , брзина и брзиномер ; 

Радио навигација; Ветерот во навигацијата; VOR - Сенасочен радио-фар ; DME - уред за мерења на 

оддалеченост; TACAN - Тактички навигациски систем; ILS - Системи за инструментално приоѓање и 

слетување; Средства за врски земја воздух; Радарска навигација.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Кузмановски Жика 

Воздухопловна 

навигација 1,  скрипта 
од предавања 

 2003 

2. Вучак Силвије 
Визуелна и рачунска 

навигација 
ВВА, Земуник 1976 

3. Хочевар Иван 

Основи ваздухопловне 

навигације, део 2, 

Навигациски елементи 

и инструменти 

ВВА, Земуник 1976 

4. Вучак, Силвије 
Ваздухопловна 

навигација 
ВВА, Земуник 1979 

5. Вукчевиќ Љубо 

Ваздухопловна радио, 

радарска и 

инерцијална 

навигација 

Београд 1978 

6.  

Наставни материјали 

од предметните 

наставници 

  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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1. Наслов на предметот НАВЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ (НВ) 

2. Код VZ7032 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

4. 

Организатор  на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

5. 
Степен (прв, втор , трет 

циклус) 
Прв циклус на студии 

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување 
на предметот 

да има положено Воздухопловна тактика и Борбени можности на 
воздухоплови 

10. 

Целта на изучувањето на предметот е питомците/студентите да стекнат основни теориски знаења и 

практични вештини за наведување на воздухоплови. Изучувањето на предметот на кандидатите за офицери 

треба да им обезбеди теориски и практични знаења кои ќе им овозможи успешно класично наведување на 
воздухопловите. Покрај класичниот начин на водење на воздухоплови кандидатите за офицери ќе се 

запознаат и со теоретските можности и видови на автоматско наведување. 

11. 

Теорија за пресретнување на цели во воздушниот простор. М етоди на наведување на воздухоплови. 
Наведување на цели кои летаат на мали височини. Наведување на цели кои летаат на големи височини. 

Наведување на цели кои летаат на многу големи височини. Мерки на безбедност при наведување на 

воздухоплови. Наведување на параралелни курсеви. Наведување со методата на директно и паралелно 

приближување. Наведување во сретнувачки курсеви. Наведување по „крива на пристигнување“. Наведување 

со методата на „гонење“. Специфичности на наведување на воздухоплови во услови на електронско 
попречување. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (G)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)  

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) (А)  

19. 

Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Метод на усно изложување, илустрирање со примери и метод на дијалог  
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22. 
Литература 

 Задолжителна литература 

 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 
Наведување на ловци на цели 

во воздушниот простор 
В.Н. Коменски 1983 

2. Група на автори 
Странска литература од 
областа. 

 

  

3. Група на автори Воздухопловна тактика 
   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори НАТП СТАНАГ   

2. Адил Газафер, 

„Тактика како вештина-

тактички симболи и 

термини“ 

  

3.       
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     5 
часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     5 

часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     5 

часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5 

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.11.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  900 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

 Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот РАДАРСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ 2 (РСС 2) 

2. Код VL801 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

4. 

Организатор  на студиската 

програма (единица,  односно  

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

5. 
Степен (прв, втор , трет 

циклус) 
Прв циклус на студии 

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Радарски средства и системи 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да стекнат основни теоретски и 

практични знаења од областа на радарската технологија. Изучувањето на предметот на кандидатите за 
офицери треба да им обезбеди теоретски и практични знаења со кои подобро ќе ја разберат оваа проблематика  

11. 
Содржина на предметната програма: Историја; Поим и видови на радари; Главни делови и принцип на работа  

на радарските средства; Процесирање на радарски сигнали; Современи радарски системи, Практична настава 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски,  

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. 
Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за 
оценување (бодови/ 

оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (G)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)  

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) (А)  

19. 

Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се 

изведува наставата 
Македонски јазик  

21. 

Метод на следење на 

квалитетот на 

наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и метод на дијалог  
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22. 
Литература 

 Задолжителна литература 

 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

  
Наставни материјали од 

предметните наставници 
  

1. P.Lacomme 
Air and Spaceborne Radar  

Systems 

William Andrew 

Publishing, New York 
2001 

2. M.I. Skolnik Introduction to Radar Systems 
McGraw – Hill, New 

York 
1980 

3. F.Gee 
Radar, ECM and ECCM 

fundamentals

 USAFAWC/ ECAT 

Eglin, Florida 1992 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.       



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  903 
 

 
1. Наслов на предметот  КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – ВНиЈН 

2. Код  

3. Студиска програма Управување со ресурси 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки и воени вештини  

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник  Според елаборатот 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Општа тактика 1 и 2, Тактика по родови, ВНГ. 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - 
лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и 

успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.  

11. 

Категоријален систем:  
Општ дел: Основи на военото командување и лидерство; Вооружување со настава на гаѓање; Инженериска 

обука; Тактичка обука; Воена топографија; Физичко образование Takti~ki proceduri,  ОВП. 
Стручно-специјалистички дел – по потреба според специјалностите  : 

Тактичка обука, ВНГ; Безбедност на комуникациско-информатички системи; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови 

13. Вкупен расположив фонд на време:  8 ЕКТС х 25 саати = 200 саати 

14. Распределба на расположивото време 

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 (Логорување 

ККВ) 
100 часови 

16.2. Самостојни задачи 80 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка). Студентот 

мора да освои најмалку по 51% 

од предвидените бодови на 
секој од колоквиумите  

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  
Реализирани активности под 17.1 и 17.2  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. КзО на АРМ    

Воени прирачници, 
упатства од областа на 

Тактиката и Лидерство и 

командување 

ГШ на АРМ 1995-2011 

2. 
КзО на АРМ    

Воена академија Скопје  

Програмски упатства за 
гаѓања според 

специјалноста  

ГШ на АРМ  

Воена академија Скопје 
2010 

3.     

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
НАТО - Одел за 

публикации – Брисел  

Публикаци, Упаства, 

Процедури 
НАТО - SHAPE  

2.     

3.     



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
ТАКТИКА НА РОДОТ ВОЗДУШНО НАБЉУДУВАЊЕ И 

ЈАВУВАЊЕ 2 (ТРВНЈ2)  

2. Код VL8021 

3. Студиска програма Контрола на воздушен простор 

4. 

Организатор  на студиската програма 
(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  
Катедра за воени науки и воени вештини 

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

6. Академска година / семестар  4 и 8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има положено Општа тактика I и Општа тактика II 

10. 

Целта на изучувањето на предметот е питомците/студентите да стекнат основни теориски знаења од областа 

на Тактика на родот ВНЈ. Изучувањето на предметот на кандидатите за офицери треба да им обезбеди 
теориски и практични знаења со кои подобро ќе ја разберат тактиката, местото и улогата на единиците за 

ВНЈ, како и борбениот распоред во современите армии и во НАТО. Тактика на родот ВНЈ -2 ги дава 

модерните текови во областа на воздушното набљудување каде што кандидатите за офицери ќе се запознаат 

со идната структура, сили и капацитети за воздушното набљудување. 

11. 

Место и улога на единиците за ВНЈ во вооружените сили; Намена и задачи на единиците за ВНЈ; 

Организација и фунции на единиците за ВНЈ; Борбен распоред, групирање и маневар на единиците за ВНЈ; 

Набљудување на воздушниот простор и фактори кои имаат влијание; Радарски позиции за ВНЈ; Борбени 

можности на единиците за ВНЈ; Борбени дејства на единиците за ВНЈ; Обезбедување на дејствата на 

единиците и системот за ВНЈ; Командување и контрола во единиците за ВНЈ; Борбена готовност во 
единиците за ВНЈ; Содејство на единиците за ВНЈ со други единици.Борбени можности на единиците за 

ВНЈ; Обезбедување на дејствата на единиците и системот за ВНЈ; Модернизација на воздушното 

набљудување во АРМ; Регионално поврзување и иницијативи; Партнерска програма; Досегашни студии и 

истражувања во областа; CAOC (Combined Air Operations Center); CRC (Command and Reporting Center)  

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатерешна контрола на изведување на наставата и анкети со 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 

Проект за 

модернизација на 
воздушното 

набљудување во АРМ.  

 
Група на 
автори 

2. Група на автори 
Странска 
литература од 

областа. 

 
Група на 
автори 

3. Група на автори „Тактика на ВНЈ“ 

 ВВ и ПВО (ГШ на 

АРМ / МО на РМ )   

 

Група на 

автори 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 
„Упатство за водење 

на работна карта” 

МО на 

Р.Македонија, 

Скопје 

1997 

2. Адил Газафер, 
„Тактика како 
вештина-тактички 

симболи и термини“ 

 2003 

3.       
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1. Наслов на предметот БОРБЕНИ МОЖНОСТИ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ (БМВ)   

2. Код VL8022 

3. Студиска програма Одбрана и безбедност;  

4. 

Организатор  на студиската 

програма (единица, односно  

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/ 8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има положено Воздухопловна метеорологија  

10. 

Целта на изучувањето на предметот е питомците/студентите да стекнат основни теориски знаења за 

основната класификација на воздухопловите и нивните можности. Изучувањето на предметот на 

кандидатите за офицери треба да им обезбеди теориски знаења кои ќе им овозможи познавање на задачите 

кои ги извршува авијацијата, начинот на извршување на борбените дејствија, вооружување со кое 

располагаат воздухопловите, со мерките и постапките за совладување на ПВО, како и начинот на кој 
можеме да се одбраниме од дејство на воздухопловит.  

11. 

Теорија за воздухоплови. Класификација на воздухоплови. Борбени можности и начин на употреба на 

силите и средствата од воздушниот простор на можниот агресор. Задачи на авијацијата. Извидување од 
воздух. Борба за превласт во воздушниот простор. Непосредна борбена поддршка. Блиска воздушна 

поддршка. Посредна огнена поддршка. Борбени можности на тактичката авијација. Начин на изведување 

на борбените дејствија. Мерки и постапки за совладување на ПВО. Основни начини на напад на 

авијацијата и дејство на средствата за ПВО. Основни карактеристики и поделба на хеликоптерите. 

Вооружување и опрема на хеликоптерите. Намена и начин на употреба на хеликоптерите. Одбрана од 
дејство на хеликоптери. Основни тактичко-технички карактеристики на современите хеликоптери. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (G)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)  

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) (А)  

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и метод на дијалог  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 
Странска литература од 

областа. 
  

2. Група на автори Воздухопловна тактика   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори    
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1. Наслов на предметот 
БОРБЕНА ОБУКА ПРИ НАВЕДУВАЊЕ НА 

ВОЗДУХОПЛОВИ (БОНВ)  

2. Код VL8031 

3. Студиска програма Одбрана и безбедност;  

4. 

Организатор  на студиската 

програма (единица, односно  

институт, катедра, оддел)  

Катедра за воени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има положено Наведување на воздухоплови 

10. 

Целта на изучувањето на предметот е питомците/студентите да стекнат основни теориски знаења и 

практични вештини за наведување на воздухоплови. Изучувањето на предметот на кандидатите за офицери 

треба да им обезбеди пред се практични знаења кои ќе им овозможи успешно класично наведување на 

воздухопловите. Покрај класичниот начин на водење на воздухоплови кандидатите за офицери ќе се 
запознаат и со теоретските можности и видови на автоматско наведување. 

11. 

Практична обука за пресретнување на цели во воздушниот простор. Методи на наведување на воздухоплови. 

Практично наведување на цели кои летаат на мали височини. Наведување на цели кои летаат на големи 
височини. Мерки на безбедност при наведување на воздухоплови. Наведување на параралелни курсеви, со 

методата на директно и паралелно приближување, во сретнувачки курсеви, по „крива на пристигнување“ и 

со метода на „гонење“. Специфичности на наведување на воздухоплови во услови на електронско 

попречување. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (G)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)  

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) (А)  

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Метод на усно изложување, илустрирање со примери и метод на дијалог  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 

Наведување на ловци на 

цели во воздушниот 

простор 

В.Н. Коменски 1983 

2. Група на автори 

Странска литература 

од областа. 

 

  

3. Група на автори Воздухопловна тактика 
   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Група на автори 

AJP 3.0 
ATP – 27 

ATP – 35 
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1. Наслов на предметот  
КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ и ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРАВИЛА И 

ПРОПИСИ (КНВПП)  

2. Код VL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Положени предметите од 7-от семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на предметот е питомците/студентите 

да стекнат основни теориски знаења од областа на контролата на летањето и воздухопловните правила и 

прописи кои го проучуваат обезбедувањето, контролата и водењето на воздушниот сообраќај (цивилната и 
воената авијација) кои се движат во воздушниот простор, домашната позитивна воздухопловно - правна 

регулатива, со меѓународната воздухопловно - правна регулатива и меѓународните воздухопловни 

организации. Изучувањето на предметот треба да обезбеди теориски и практични знаења со кои подобро ќе 

ги разберат службите за водење на воздухопловите и обезбедување на воздушната пловидба.  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед; Служби за обезбедување  и контрола на воздушниот сообраќај; 

Организација на воздушниот простор на РМ; Висини и нивоа на летање; Услови и режими за летање; План 

за летање, сигнали и служби за тревога; Служба за аеродромска контрола на летањето; Служба за приодна 

контрола на летањето – APP; Обласна контрола за летање; Постапки во случај на нужда; Служба за 
регулирање на воздушниот сообраќај; MAB (Military ATM Board); NADC (NATO Air Defence Cometee); 

Воздухопловни правила и прописи – Вовед; Закон за воздушна пловидба; Подзаконски прописи; ICAO - 

Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; ECAC - Европска комисија за цивилно 

воздухопловство; JAA - Здружени воздухопловни власти; EUROCONTROL - Европска организација за 

безбедност на воздушната пловидба; Конвенција за меѓународното цивилно воздухопловство - Чикашка 
Конвенција; JAR - Заеднички воздухопловни критериуми; ESARR - Безбедносни регулаторни критериуми на 

EUROCONTROL; Комплементарност меѓу воената и цивилната воздухопловна регулатива; NATO комитет 

за управување со воздушниот простор (NATMC). 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТСх25 часови = 100 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Миодраг 

Трајковиќ 
Меѓународно воздухопловно право 

Правен 

Факултет, 

Белград 

1999 

2. 
Предраг 

Пејчиќ  
Воздухопловно воено право 

Правна 
библиотека, 

Белград 

1997 

3. Данило Стајин Збирка воздухопловни прописи кн. I и II  Белград 1993 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. AIP  Air Information Publication Р. Македонија 2005 

2. 

International 

civil Aviation 
Organization 

Procedures for Air Navigation Services 

 3th edition, 

ICAO Quebec, 
Canada 

1971 

3.     
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1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

основни познавања и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на 

националната безбедност,  различните извори на загрозување на безбедноста, организирање и 

функционирање на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен 

манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот 

систем, Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и 

современи облици на загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам 

како облик на современо загрозување. Други облици на загрозување на националната безбедност. 

Национална безбедносна концепција и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски 

основи за национален  безбедносен систем. Национален безбедносен систем на Република 

Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на Велика Британија, Германија. 

Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија Kолективна безбедност и 

одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и политика 

како детерминанти за разво јот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

 Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  915 
 

 

1. Наслов на предметот  
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  

релевантни  познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување 

на функционалните елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на 

безбедноста, функционирањето на  безбедносен систем, како и местото  и улогата на Системот за 

кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на 

националната безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. 

Безбедносно опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и 

насоки за водење на политиката на национална безбедност, области и инструменти за 

остварување на политиката на национална безбедност). Политики на националната безбедност 

(надворешна, економска, одбранбена, внатрешна безбедност, политика на заштита на животната 

средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и разво јот на одбраната.  Безбедносни 

предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  916 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Арм ијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  917 
 

 
1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни с итуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  918 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  919 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3, Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.11. КПНТРПЛА НА ВПЗДУШЕН ПРПСТПР - РПД ВНиЈН 

Страна  920 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  921 
 

16.12. КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

16.12.1. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 5. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  

2. Код ZZ501 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

да има положено Математика 1, Математика 2, Информатика,  

Теорија на системи, Методи на операциски истражувања 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да стекнат основни 

теориски знаења од областа на примената на методите и технологиите за моделирање и симулации при решавање на 
проблемите поврзани со одбранбеното планирање, воената обука, истражувањето и развојот на технологиите, аквизиција на 
вооружувањето и воената опрема, како и поддршка во процесот на планирање воени операции. Исто така, со изучување на 

овој предмет треба да се стекнат практични знаења во користењето на софтверски пакети за симулација на борбени дејствија 
и други кризни ситуации.. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими од областа на моделирањето и симулациите; Промена на состојбата на 
системот и механизми за текот на времето во симулациите; Концепти на мо делирање и симулациите, нивоа на симулациски 

модели и класификација на симулациите; Објектно-ориентирано моделирање; Теорија на игри; Учење во игрите; Оптимално 
одлучување; Решавање на оптимизациски проблеми со методот Монте Карло; Моделирање и симулација на борбени дејства 
на ниво на ентитети и агрегирани модели на борбени дејства; Ланчестерови равенки; Моделирање на системите на 

вооружување - технички фактор; Моделирање на околината во која се изведуваат борбените дејства (репрезентација на 
бојното поле) - фактор простор; Моделирање на однесувањето на човекот во борбените дејства - човечки фактор; 
Верификација, валидација и акредитација на моделите; Области на примена на моделирањето и симулациите на полето на 
одбраната и кризниот менаџмент; Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби како современ метод за 

обука на воени лидери; Современи софтверски пакети за симулација на борбените дејства и други кризни ситуации. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавања 

од предметниот 

наставник  

 

 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Banks, J. – editor 

Handbook of 
Simulation - 

Principles, 

Methodology, 

Advances, 

Applications, and 
Practice 

John Wiley&Sons, 

New York 
1998 

2. 
Zeigler, B.P., Praehofer, 

H., Kim, T.G 

Theory of Modeling 

and Simulation,  

Second Edition 

Academic Press, 

San Diego, CA 
2000 

3. Хамди A. Таха 

Операциони 

истражувања - 
Вовед  

 

Превод на осмото 

издание, Магор – 
Скопје 

 

2010 
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 

(СФВС 5) 

2. Код ZZ502 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
15 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и проверка на 

физичката подготвеност  

5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 

установа 
“Самостоен 

исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -
Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно дело 

- Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну 

одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 

fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 

алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” 
Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  
СТАНДАРДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВО 

КРИЗНИОТ МЕНАЏМЕНТ (СОПКМ) 

2. Код KZ 501 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, заштита и спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за Безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување  

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6(шест) 

8. Наставник  д-р Александар Главинов, доцент, потполковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Со тематските содржини кои се разработуваат на вежбите се прави 

поврзување со претходно стекнатите знаеања од пошироката област 

на системот за управување со кризи и заштитата и спасувањето со 
потесната проблематика на управувањето со ризици и управувањето 

со ризици од несреќи и кататсрофи.  

10. 

Цел на предметот е стекнување на основни знаења за проценка на ризици, ранливост од климатски промени 

и стандардни оперативни процедури (соп), како и креирање, примена и усовршување на стандардните 
оперативни процедури, односно - постапките за интегрирано управување со вонредни ситуации Е 112  

11. 

Содржина на предметната програма: Клима процена и ранливост; Глобално затоплување; Влијанието на 

климатските промени; Национални климатски промени, стратегии и структури за намалување на ризици и 
катастрофи. Препораки; Поим и дефинирање на стандардните оперативни процедури (СОП); Значење на 

СОП за системот за управување со кризи; Општокорисни функции на СОП за системот за управување со 

кризи; Креирање на СОП за системот за управување со кризи; Анализа на определени СОП (процедури за 

покренување на системот за управување со кризи); Поим и дефинирање на стандардните оперативни 

процедури (СОП); Значење на СОП за системот за заштита и спасување; Општокорисни функции н а СОП за 
системот за заштита и спасување; Креирање на СОП за системот за заштита и спасување; Анализа на 

определени СОП (процедури за покренување на системот за заштита и спасување); Компаративни анализи 

на СОП за системот за управување со кризи и заштита и спасување во РМ со СОП на слични системи на 

земји – членки на ЕУ и НАТО. Интегрирано повикување на системот за управување со кризи и заштита и 

спасување Е-112; Процедури за активирање и ангажирање на силите за заштита и спасување);  Практична 
настава: На практичните вежби студентите ги извежбуваат начините на изработка на планови; креирање на 

нови и примена на постојните планови и стандардни оперетивни процедури на системот за управување со 

кризи и заштита и спасување. Студентите, со помош на итернет, ги изучуваат СОП од системите за 

управување со кризи и заштита и спасување на земји – членки на ЕУ и НАТО. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. А.Главинов 
Интерна скрипта по 

ПРРКПСОП 

Воена академија 

„Генерал Михаило 

Апостолски”, 
Скопје 

2010 

2.  СОП ЦУК 2011 

3.  СОП ДЗС 2010 

  Систем Е 112 ЦУК 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Посочени  WEB 

страници од 

интернет  

 Интернет  

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА (ЕП) 

2. Код KZ 501 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност; Кризен менаџмент, заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити  5(пет) 

8. Наставник  Доц. д-р сци мед. Васо Талески, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Систем за управување со кризи, заштита и спасување  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање на теоретско и практично знаење од областа 

Епидемиологија, кое на студентите ќе им овозможи своите размислувања да ги насочуваат во правец на 

решавање на епидемиолошки проблеми; Преку показатели на заболувања и умирања, студентите треба да ги 

анализираат состојбите со поедините болести или групи на заболувања и да ги утврдат епидемиолошките 

фактори на настанување на заболувањата; Оспособеност за согледување на значењето на примарната 
превенција преку нејзините три нивоа: примарно, секундарно и терциерно. 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Теоретска настава: Основи на епидемиологијата, современа епидемиологија; Мерки на превенција и 

сузбивање на болестите и нарушување на здравјето; Превентивно-медицинска заштита во воени и вонредни 
услови; Епидемиолошки карактеристики на цревните, респираторните и трансмисивните заразни болести; 

Епидемиолошки карактеристики на зоонозите; Епидемиолошки карактеристики на незаразни заболувања и 

оштетувања на здравјето.  

Практична настав: Дескриптивна метода и формулирање  на хипотези; Аналитички методи; Експериментален 

метод; Обработка на примери од резлични видови епидемии; Правилници и закони од доменот на 
епидемиологијата; Значење и карактеристики на различни болести со епидемиски карактер. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

0  часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Николовски Б. Епидемиологија Напредок Тетово 2003 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Снежана Стоилова Епидемиологија 

Висока 

Медицинска 

школа битола 

2010 

2.     

3.         
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Страна  929 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 

ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

(ОПСУКЗС) 

2. Код KZ5031 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, заштита и спасување   

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 (шест) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Организација и менаџмент 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите теоретски и практично да се запознаат 

и оспособат во планирањето како алатка во процесот на манаџирање со кризи и несреѓи, како и  

да се стекнат со способности за изработка на оперативни планови за справување со цивилни 

ризици и опасности.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теоретска настава: Поим и дефинирање на терминот 

оперативно планирање; Општо за оперативните планови, нивна содржина, насоченост, намена и 

мерливост; Оперативното планирање како постапка за имплементирање на теоријата во 

практиката; Човечките и материјалните ресурси како основа за спроведување на оперативните 

планови; Оперативен план како спој на ризик и опасноста со човечките и материјалните ресурси 

за негова превенција, рано предупредување, справување и надминување на последиците од 

настанати несреќи и катастрофи. Практична настава: Изработка на оперативни планови за 

несреќи, закани или ризици.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Кралев Т. Основи на манаџментот 

Центар за 

интернационален 
менаџмент, Скопје 

1995 

2. Кралев Т. Оперативен менаџмент 

Универзитет 

,,Св.Кирил и 
Методиј“ Скопје 

2001 

3. 
Стаменковски 
А. 

Менаџмент со 
одбраната 

ТНИД ,,Ѓурѓа“ 
Скопје 

2004 

4. 
Дојчиновски М. 

Оџаков Ф. 
Оперативно планирање 

Воена академија 
„Генерал Михаило 

Апостолски”, 

Скопје 

2011 

Нормативни акти и документи  

     22.2 

1. Zakon za upravuvawe so krizi, Sobranie na RM, 2005 (Sl. Vesnik na RM 

29/05); 

2. Zakon za za{tita i spasuvawe, Sobranie na RM, 2004  

3. Sistem za upravuvawe so krizi, prira~nik, CUK, Skopje, 2009 
4. Nacionalna platforma na RM za namaluvawe na rizici od nesre}i i 

katastrofi, CUK, 2009 

5. Sobranie na RM, Nacionalna strategija za za{tita i spasuvawe, 2009, (Sl. 

Vesnik na RM 23/09) 

6. G[ na ARM, Operativen koncept na ARM, Skopje 
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1. Наслов на предметот  МЕТЕОРОЛОГИЈА (МЕТ)  

2. Код KZ 5032 

3. Студиска програма Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Целта на овој предмет е да ги подготви студентите од областа на Метеорологијата. Поточно, да ја запознаат 

физиката на атмосферата и начинот на настанување на сите појави во неа (ветер, дожд, облаци и др.). Исто 

така, да ги оспособи студентите да ги обработуваат податоците добиени од мерењата на одредени елементи, 

од интерес на кризниот менаџмент  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Теоретска настава: Општи поими за атмосферата; Извори на зрачна и топлотна енергија; Загревање на 

Земјата и атмосферата; Воздушен притисок; Водената пареа во атмосферата; Магла и облаци; Врнежи; 

Воздушни струења; Инструменти и мерења на одделни метеоролошки појави; Екстремни вредности на 
мерените метеоролошки појави; Клима и почва; Обработка на податоците за метеоролошките елементи.  

Практична настава: Посета на една хидро-метеоролошка станица во РМ и практично запознавање со мерните 

инструменти.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови =150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                  35 часови  

                                  30 часови  

16.2. Самостојни задачи                                   25 часови  

16.3. Домашно учење                                 150 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. Ред. Бр. Автор Наслов Издавач 
Година 

 

 

а) Основна: 
1. Предавања од предметниот наставник;  

2. М. Милосавлјевиќ: Метеорологија; 

3.Секулоски Љупчо, Предавања од Воздухопловната метеорологија,  лекции, Воена 

академија, Скопје, 2001.  

б) Помошна: 
1. Bailbrook College, Aeronautical meteorology for air traffic controllers and pilots, UK, 1994. 

2. М.Гаврилов, „Ваздухопловна метеорологија - Опасне временске појаве“, Ваздухопловна 

академија, Вршац,1997.  

3.  А.Лазаревски, „Климата во Македонија“, Култура, Скопје, 1993. 

4. major Ilija Lukić i pukovnik Nemec Severin, „Vojna meteorologija“, Beograd 1968.,  
5. WEB – страници од интернет; 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 

2. Код ZZ5031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо 
образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 
                                                     

5 часови 

16.3. Домашно учење 
                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 
Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 
 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 

(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 

на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 
english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 

наменети за студенти кои се насочуваат за 
работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         
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1. Наслов на предметот 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 

(AJВТ3) 

2. Код ZZ5032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 
Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper 

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. 

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  936 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  937 
 

 
1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 (ФЈ3) 

2. Код ZZ5041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 и 2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање 

со основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и 
за познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на  претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  938 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 
Marie Gridirig 

  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 

 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 
списанија 

  

3.     

  4.     



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  939 
 

 
1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  

2. Код ZZ5042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има запишано 5 семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 
претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 

воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 
општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  
Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  

Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  940 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 
Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 
Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 
Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 

 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  941 
 

 

1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 

2. Код ZZ5043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 
основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 
на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 
разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Приодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Вр еменска прогноза, известување од 

одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  942 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  943 
 

16.12.2. ПРЕДМЕТИ ВО 3. ГОДИНА, 6. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  

ИНФ ОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО 

ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И ЗАШТИТНИОТ 

СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  
2. Код ZL601 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за воена логистика 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Митко Богданоски, виш предавач, мајор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Основи на Електротехника  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да добијат основни теоретски знаења од областа на 

моторите и моторните возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови  
моторните возила во АРМ и  да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно 

правилно чување, ракување и одржување. 

11. 

Општо за телекомуникациите; Koмуникациско-информатички систем (КИС) во НАТО; КИС во 
министерството за одбрана, Koмуникациско-информатички систем (КИС) во АРМ, Единици за врски во АРМ; 

Стационарен дел на КИС во АРМ ;, Мобилен дел на КИС во АРМ ; Органи за врски во АРМ; КИС во Центарот 

за управување со кризи; КИС во Дирекцијата за заштита и спасување; КИС во Министерството за внатрешни 

работи; КИС на останатите иматели во Република Македонија, Иматели на средства за врски; Начини на 

користење на КИС на другите иматели за  потребите на АРМ (законски регулативи ). Видови  закани за КИС и 
значење на безбедноста на КИС; Новите концепти на електронско, информациско и сајбер војување; 

Спектрален и фреквентен менаџмент ; Закон за заштита на класифицирани информации; Работа со симулациска 

алатка Cisco Packet Tracer.  

12. Методи на учење: Колаборативно и кооперативно, самостојно и интерактивно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Лекции и предавањата 

на предметниот 
наставник  

  

2. 

Митко 

Богданоски,  
Јосиф Манасков 

Телекомуникации во 

одбранбено 
безбедносниот систем 

- Лекции 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, Скопје 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6  

(СФВС 6) 

2. Код ZL602 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да ги 

развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма:  - тренажна програма за развивање на основните моторни способности: 

сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и подвижност,  
- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 
- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 
метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 

подготвеност 

15 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач” д-

р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer  

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
 Андон 
Симовски 

Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  

СПАСУВАЊЕ, ЕВАКУАЦИЈА, ЗГРИЖУВАЊЕ И 

ЗАСОЛНУВАЊЕ НА НАСТРАДАНО И ЗАГРОЗЕНО 

НАСЕЛЕНИЕ (СЕЗЗНЗН)  

2. Код KL 601 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, заштита и спасување   

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  3/6 6 Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник           д-р Жанет Ристоска, насловен доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Да има положено  Основи на националната безбедност и Систем за 

управување со кризи, заштита и спасување  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се здобијат со продлабочени теоретски знаења 

од областа на цивилната заштита и спасувањето, подетаљно да се запознаат со конкретните мерки за заштита 

и спасување: евакуацијата,спасувањето, засолнувањето и згрижувањето на настрадано цивилно население во 

услови на криза во мир, во вонредна и во воена состојба.  

11. 

Содржина на предметната програма:   Вовед, Општо за цивилната одбрана во рамките на националниот 
систем за безбедност и одбрана; Цивилната заштита како значаен сегмент на цивилната одбрана;Цивилната 

одбрана и цивилната заштита во Република Македонија;Употребата на цивилната заштита и спасувањето; 

Организација на цивилната заштита во Република Македонија. Задачите на цивилната заштита; Сили за 

заштита и спасување; Мерки за заштита и спасување; Евакуација; Видови евакуација; Спасување од 

урнатини; Карактеристики на урнатините; Начини и постапки за извлекување на затрупани лица; Згрижување 
на настрадано и загрозено население; Прва медицинска помош; Засолнување; Начини на засолнување на 

настрадано и загрозено цивилно население; Компаративна анализа на остварувањето на овие мерки за 

заштита и спасување во земјите во регионот. Евалуација на состојбите во врска со овие мерки во Република 
Македонија; Законска поткрепеност на остварувањето на мерките за заштита и спасување.Меѓународна 

легислатива и меѓународна кодифицираност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 35 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Солунчевски 

Менде 
Цивилна заштита Југореклам,Скопје  2005 

2. 
Митревска 

Марина 
Цивилна одбрана Европа 92, Кочани  2010 

3. Проект „Сфера  

 Хуманитарна 

повелба и минимум 

стандарди за 

одговор во  

катастрофа 

 Црвен крст на 

РМ, Скопје   2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Митревска 

Марина 
Кризен менаџмент 

Македонска 

ризница, 

Куманово 

2005 

2. 
Солунчевски 

Менде 

Менаџмент на 

човечки ресурси во 

секторот за заштита 

и спасување 

МИКЕНА, Битола 2008 

3. 

 

  Женевски 

конвенции и 

Дополнителните 

протоколи  

 Сигма 

Прес,Црвен крс 

на РМ  1994  
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1. Наслов на предметот  

СИГУРНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ, 

КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛ И КОМПЈУТЕРСКИ 

ТЕРОРИЗАМ (СКСКККТ) 

2. Код TN 302 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност; Кризен менаџмент, заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, Кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  6/8 7. Број на ЕКТС кредити  6 (шест) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Инфораматика, Управување со информации и инфорамциони 

технологии  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  Цел на предметот е запознавање на студентите со 

структурата на компјутерските системи, основните компоненти, начинот на работа, карактеристиките на 

компјутерските системи, како и можните злоупотреби на компјутерските системи за криминални и 

терористички цели и начини на заштита на сигурноста на компјутерските системи  

11. 

Содржина на предметната програма: Теоретска настава: Поимно определување и дефинирање на 

термините компјутерски системи, компјутерски криминал, компјутерски саботажи и компјутерски 

тероризам; Злоупотреба на компјутерско однесување; Облици на компјутерски криминал и компјутерски 

тероризам; Облици на регулирање на компјутерскиот криминал и тероризам; Упад во компјутерски системи; 
Компјутерски мрежи како цел на напад; Компјутерски мрежи како средство и алатка; Компјутерски мрежи 

како окружување во кое се реализираат нападите; Што се компјутерски податоци според правната 

регулатива во РМ; На кој начин може да им се загрози сигурноста на граѓаните преку информатички 

криминал и тероризам; Криминални активности преку пренесување на компјутерски податоци; Потреба од 

соработка и координација во откривањето, раното предупредување и справување со компјутеркиот 
криминал; Важни институции и организации во превенцијата и справувањето со компјутерски криминал; 

Видови компјутерски криминал и тероризам и начини на справување со истите, како и методи и техники на 

заштита на компјутерските системи во меѓународната заедница; Можни последици од компјутерски 

криминал и тероризам. Практична настава: Изведување на практични вежби со симулација на нарушување 

на безбедноста на компјутерските системи, компјутерски криминал и компјутерски тероризам и практично 
користење на алатки за заштита на компјутерските системи.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Скрипта од предметен 

наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Слободан Р. 

Петровиќ 

Компјутерски 

криминал  
  

2.  

Посочени  WEB 

страници од 

интернет  

Интернет 

 

3.         
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ (МЕМ)  

2. Код UL6011 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици; Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на конструкцијата со 

практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста на муницијата и 
експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за правилно складирање, 

одржување и транспорт на овие средства.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Класи-
фикација, технологија на добивање и карактеристики на ЕМ; Класификација, конструкциски карактеристики и 

ефикасност на мунициските проектили врз целта; Конструкција и класификација на мунициските запалки; 

Современа методологија за одржување на муницијата и експлозивните средства; Определување на билансот на 

кислород на ЕМ; Конструкциски карактеристики и класификација на муницијата според намената и видот на 

оружјето; Експериментални методи за испитување на ЕМ; Определување на ефикасноста на мунициските 
проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Систем на 

складирање, чување и основно одржување на муницијата и ЕМ. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 

Зукас, 

Вилијам П. 
Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  ЕКСПЛОЗИВНИ ЕФ ЕКТИ И АПЛИКАЦИИ (ЕЕА)  

2. Код UL6012 

3. Студиска програма 

Управување со ресурси – род пешадија, – род артилерија – род оклопно 

механизирани единици;  Нуклеарно-хемиско-биолошка заштита; 

Нискоградба; Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Катедра за природни и воено-технички науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 (шест)  

8. Наставник  д-р Росе Смилески, редовен професор, полковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со фундаментални знаења од областа 

на ефектите од муницијата и експлозивните материи (ЕМ), како би ја согледале поврзаноста на 

конструкцијата со практичната употреба кај овие средства; Да се развие доверба во сигурноста и надежноста 

на муницијата и експлозивите во текот на експлоатацијата; Да се развие чувство на перманентна грижа за 

правилно складирање, одржување и транспорт на овие средства.    

11. 

Содржина на предметната програма: Основни поими сврзани со експлозивните материи и муницијата; Хемија 

на експлозивните материи; Класификација, конструкциски карактеристики и ефикасност на мунициските 

проектили врз целта; Експлозивно формирани проектили; Конструкција и класификација на муницис ките 
запалки; Оценување на опасноста од експлозиви и горива; Определување на ефикасноста на мунициските 

проектили; Системи на обележување (означување) на муницијата и експлозивните материи; Безбедно 

ракување со ЕМ и муниција.  

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Џонс А. 
Зукас, 

Вилијам П. 

Волтерс 

Експлозивни ефекти и апликации Нампрес, Скопје 2009 

2. 
Орце 

Поповски 
Пешадиска муниција, лекции  

Воена академија, 

Скопје 
1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Росе 
Смилески 

Муниција и експлозивни материи - 
теоретски основи 

Маринг, Скопје 1998 

2. 

Росе 

Смилески, 
Орце 

Поповски 

Внатрешна балистика 
Воена академија, 
Скопје 

2001 

3.  

Упатство за сместување и ракување 

со муниција и минско-експлозивни 
средства,  

Министерство за 

одбрана на РМ, 
Скопје 

1999. 

4.  

STANAG 4123, Determination of the 

classification of military ammunition 
and explosives - AASTP-3. 

  

5.  

STANAG 4170, Principles and 

methodology for the qualification of 
explosive materials for military use – 

AOP-7. 

  

6.  
STANAG 4440, Manual of NATO safety 
principles for the storage of military 

ammunition and explosives – AASTP-2. 
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1. Наслов на предметот  
РЕСУРСИ И МЕРКИ ЗА СНАБДУВАЊЕ ВО КРИЗНИ 

УСЛОВИ И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ (РМСКУЗС)  

2. Код KL 6041 

3. Студиска програма  Кризен менаџмент, заштита и спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  
Катедра за одбрана, кризен менаџмент и заштита и спасување  

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити  5 (пет) 

8. Наставник  д-р Менде Солунчевски, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да добијат основни теоретски знаења од 

областа на кризниот менаџмент и заштитата и спасувањето.  Да се запознаат со мерките за заштита 

и спасување кои се подготвуваат во РМ. Да се запознаат со ресурсите (човечки и материјални) кои 

се неопходни за ефикасно спроведување на мерките за заштита и спасување кои се подготвуваат во 

мир, а се спроведуваат во кризни вонредни и воени услови.  

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед, Искуства во организирање на сили и мерки за заштита 

и спасување во други држави; Републички и просторни сили за заштита и спасување во Република 

Македонија; Останати сили за заштита и спасување во во Република Македонија;  Мерки за 

заштита и спасување:  Евакуација, Згрижување на загрозено и настрадано  население, Засолнување, 

Заштита и спасување од поплави, Радиолошко-хемиска-биолошка -заштита, Заштита и спасување 

од пожари, Прва медицинска помош, Асанација на територијата, Заштита и спасување на животни 

и производи од животинско потекло, Заштита и спасување на растенија и производи од растително 

потекло, Заштита и спасување од урнатини, Заштита и спасување од НУС и други мерки.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  956 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Менде 

Солунчевски 

Игор Ѓорески 

Ресурси и мерки за 

снабдување во  

кризни услови и 

заштита и 

спасување   

Воена академија, 

Скопје -Интерна 

скрипта 

2012 

2.  Менде 
Солунчевски 

Цивилна заштита 
Југореклам, 

Скопје 
2005 

3. 
Менде 
Солунчевски 

Менаџмент на 

човечки ресурси во 
системоит за заштита 

и спасување 

Микена, Битола 
2008 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојан Кузев Цивилна одбрана 
НИП, Ѓурѓа, 
Скопје  

1996 

2. Stojanovic, R.,  

Zastita i spasavanje 

ljudi i materijaln i 

dobara u vanredni 

situacijama ,  

VIZ,  Beograd,  1984 

3. 

Mandi}, M., 

Islaimovi}, K.  

 

Prirucnik za 

obuka stabova 

civilna zastita, 

ZUNS. 

Beograd, 
1987 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  957 
 

 
1. Наслов на предметот  ЗАКАНИ ОД ВСЕЛЕНАТА (ЗВ)  

2. Код KL 6042 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  
Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување  

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити  5 (пет) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 
Цел на предметот е запознавање на студентите со феномените на вселената и нејзини можни 

негативни влијанија, промени на Сонцето и нивно влијание од аспект на кризниот менаџмент  

11. 

Теоретска настава: Запознавање со основни поими од астрономијата; Историски записи за 

следењата на Космосот и Сонцето; Проучувањето на природните  феномени кои можат да имаат 

влијанија; Космички зрачења; Соларна радијација (Х -зраци, ултравиолетови зраци и енергетски 

честички); Влијанија на радијацијата на радиобрановите, навигациските уреди и приемници и на 

електроенергетската мрежа; Влијанија на радијацијата во авиосообраќајот; Геомагнетски бури и 

пореметување на геомагнетското поле на земјата; Влијание на космичкото зрачење на 

информатичката технологија; Негативното влијание на соларното зрачење врз климатските 

промени на Земјата;  Закани од вселената како резултат на современите техничко-технолошки 

достигнувања на човештвото; Инциденти од вештачки сателити во вселената и последици на 

Земјата 

Практична настава:  Посета на планетариум. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                              30 часови  

                              20 часови 

16.2. Самостојни задачи                               30 часови  

16.3. Домашно учење                             125 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  958 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

 

Дополнителна литература Основна: 

1. Предавања од предметниот наставник.  

Помошна: 

1. W EB – страници од интернет.  

22.2 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  959 
 

 
1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 

2. Код ZL6031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   
Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите знаења 

поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови, 
слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишување на официјални 

писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper intermediate) 

. Во посебниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan. Општо образовното 
подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  960 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate) 

 

  

2.  
Campaign 2 и 3 (селектирани теми 

поврзани со воената струка) 
  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headwas, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  961 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА4 

(AJВТ4) 

2. Код ZL6032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Билјана Поповска, лектор  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Среден степен /високо средно ниво – intermediate / upper intermediate   

Б1+ 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на:  

- идентификација на различни акценти од англискиот јазик,пронаоѓање  грешки во непишани текстови,  

слушање на специфични информации и  пишување биографија и автобиографија, пишу вање на официјални 
писма, предвидување на иднината,  зборување на тема –здравје. 

Темите и фумкциите се  адекватни за средно (intermediate ) ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) 

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate) ниво и високо средно ниво(upper  

intermediate) . Во образовниот дел се обработуваат селектирани теми од Campaign 2 и 3, Macmillan.  

образовното подрачје опфаќа  80 % додека општиот дел 20 % од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                    

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     
10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  962 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas, 

Vaughan 

Jones  

New inside out Macmillan 

( upper intermediate)- селектирани теми 

 

  

2.  Campaign 2 и 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

New Headway, Oxford, English Files, 

Oxford; Upstream; Express Publishing 
(intermediate) (за општиот дел)  

  

2. 

 

Материјали достапни на интернет страницата 
на Британскиот совет (подстраница на Learn 
English/ Англиски во струка / ЕСП/ military 

english/ или peacekeeping project  во Форма на 
Resource Pack или посебни курсеви а 
наменети за студенти кои се насочуваат за 

работа во Министерство за Одбрана(МО), 
Центарот за Управување со кризи (ЦУК), 
Дирекција за заштита и спасување(ДЗС).   

3.         



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  963 
 

 
1. Наслов на предметот  ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 (ФЈ4) 

2. Код ZL6041 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  Тони Алексовски, лектор, капетан 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Француски 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по француски јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат францускиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на францускиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 
познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 

-ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на француски јазик;  

-ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

-ќе се извежбуваат и повторуваат способностите за препознавање, разликување и репородукција на 
особеностите на одделните гласови, ритамот и интонацијата.  

11. 

Содржина на предметната програма: Опишување на развој, опишување на нечие однесување, опишување 

на различни секојденвни ситуации, пријателство, љубов, омраза, даноци и такси, изразување на 
рамнодушност, чувства и перцепции, предмети и активности од домашниот живот, донесување на одлука, 

предвидување на идни настани, правење на претпоставки во минатото. Командно штабна академија, 

практична обука, вежба во гаѓање со ласер, Центар за обука, Организација на воена вежба.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 5 часа 

16.2. Самостојни задачи 5 часа 

16.3. Домашно учење 5 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  964 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
PANORAMA 2 Jacky Girarder & Jean – 

Marie Gridirig 
  

2.     

3.   
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Тони 

Алексовски 
 

Terminologie miliataire – лекции Скопје 2001 

2.  
Воени и други француски стручни 

списанија 
  

3.     

  4.     



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  965 
 

 

1. Наслов на предметот  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  

2. Код ZL6042 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Билјана Ивановска , доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има запишано 5  семестар  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции).  

Целта на наставата по германски јазик е продлабочување на знаењата што студентите ги здобиле од 

претходните два семестри. Студентите се учат да го разбираат и да го  користат германскиот јазик во 

секојдневните животни ситуации, се запознаваат со основните  и посложените структури на германскиот 

јазик и го усвојуваат  вокабуларот потребен за комуникација, но и се запознаваат со определено ниво на 
воената терминологија. При тоа се развиваат и се продлабочуваат способностите за слушање, зборување, 

читање и пишување на германски јазик, се проширува и се збогатува обемот на лексичкиот фонд како од 

општо образовна област, така и од областа на воената терминологија и студентите  се запознаваат со 

културата и со традицијата на германско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Опишување на личноста и изгледот. Теми за  училиште, образование, професија.  

Теми за индустрија, економија и политика. Природа и заштита на животната средина. Германците во 

странство и странците во Германија. Теми по слободен избор.  
Цивилизациски теми (Божик и празниците во Германија). Изразување на желби и забрани. Запознавање со 

воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење 5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Германски јазик и македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  966 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

H. Aufderstrasse, H. 

Bock, J. Mueller, H. 

Mueller 

Themen neu 2, Lehrwerk fur 

Deutsch als Fremdsprache 

Max 

Hueber 

Verlag 

2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Воени и други германски 

стручни списанија 
 

  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.        



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  967 
 

 

1. Наслов на предметот  АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 

2. Код ZL6043 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани со студиската  програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  д-р Исмет Османи, доцент  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Албански 1, од можни 4 нивоа (ниво А1.1) 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на наставата по албански јазик е оспособување на 

питомците да го разбираат и користат албанскиот јазик во секојдневните животни ситуации, запознавање со 

основните структури на албанскиот јазик и усвојување на вокабуларот потребен за комуникација, како и за 

познавање со определено ниво на воената терминологија.  

При тоа: 
- ќе се развиваат способностите за слушање, зборување, читање и пишување на албански јазик;  

- ќе се проширува и збогатува обемот на лексичкиот фонд како од општо образовна област, така и од областа 

на воената терминологија; 

- ќе се запознаат културата и традицијата на албанско- јазичните региони.  

11. 

Содржина на предметната програма: Образование и кариера. Занимања и активности. Составување и 

пишување на кратка биографија. Образовен систем и работно искуство. Вообичаени и невообичаени случки, 

разговори за работното место, интервју за работа. Вести и известувања. Пр иодот кон весници и написи во нив. 

Судски процеси. Раскажување на филмски приказни. Земји и лугје. Временска прогноза, известување од 
одмор, дестинации и планирање на одморот. Опис на знаменитости.  

Воена терминологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 5  часови 

16.2. Самостојни задачи 5  часови 

16.3. Домашно учење 5  часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски и албански јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  968 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Лекции предложени од 

предметен наставник  
  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Воени и други албански 

стручни списанија 
  

2. 

 

Актуелни текстови со 

соодветна содржина од 

интернет   

3.         



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  969 
 

16.12.3. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 7. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

(МВХП) 

2. Код ZZ701 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во предметната програма за прв циклус 

студии 

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

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питoмцитe дa се запознаaт сo содржината на обичајните правила 

и одредбите на меѓународните договори од областа на меѓународното воено и хуманитарно право . 

Проучувањето на основните принципи на военото право и клучните прашања кои произлегуваат од МХП ќе им 

овозможи на идните службени лица успешно учество во имплементирањето на задолжителните одредби кои за 

Република Македонија произлегуваат од ратификуваните Женевски конвенции од 1949 година и Дополнителни 
протоколи од 1977 и 2005 година.  

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во рамките на оваа предметна програма се изучува концептот на оружени судири и општата примена на военото 

право, како и поимот, предметот, изворите и принципите на Меѓународното хуманитарно право. Посебен акцент 
се става на заштитата на ранетите и болните, заштитата на верскиот персонал, заштитата на цивили и на воени 

заробеници согласно МХП. Се изучуваат правата и обврските на окупаторската сила, внатрешните оружени 

судири, како и постапувањата во ситуација на внатрешни немири и тензии.  

Третирање на ранливите групи (жени, малолетници и др.) при спроведување на законот. Хуманитарна заштита, 

постапување со жртвите во оружени конфликти, со бегалците и раселените лица. Се изучува и евалуацијата на 
приоритетните и другите мерки за имплементација на МХП во Република Македонија, како и одговорноста за 

повредите на МХП.   

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  5 ЕКТСх25 часови = 125 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите  



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  970 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Воислав 

Василески 
Меѓународно хуманитарно право 

Воена академија 
„Генерал Михаило  

Апостолски” Скопје 

2002 

2. 
Владимир 

Ортаковски 

Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно 

право“ во Република Македонија  

Скопје 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Љ. Д. 

Фрчкоски, В. 

Тупурковски, В. 

Ортаковски 

Меѓународно јавно право“ 

(Глави X-XII) 
Табернакул, Скопје 1995 

2. Кес де Ровер  

Човековите права и 

хуманитарното право за 

полициските и безбедносните 
сили 

ICRC , Женева 1998 

3.         



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  971 
 

 

1. Наслов на предметот  
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 

(СФВС7) 

2. Код ZZ702 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе пр идонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 
подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 
одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 

16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
25 часа 

16.2. 

Подготовка за испит 

(колоквиум) и 

проверка на физичката 
подготвеност 

10 часа 

16.3  Самостојно учење 10 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  972 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август С” 
ДООЕЛ- Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 
индивидуално физичко вежбање- 

Скопје 

Научна установа 

“Самостоен 
исражувач” д-р 

Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на 

физичкото образование 

Европски 

универзитет 

Република 

Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов 
Теорија и методика на спортски 

тренинг  

Просветно дело - 

Скопје 
1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат за 

народну одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states army 

physical fitness 

school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 

Методика со основи на 

биомеханиката на алпското скијање  

Универзитет 

“Кирил и 

Методиј” Скопје 

1983 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  973 
 

 

1. Наслов на предметот 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ 

МАТЕРИИ (ЗПЕОМ) 

2. Код KZ 701 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент и заштита и спасување 

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

6. Академска година / семестар  4/7 6. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  полк. д-р Росе Смилески 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. 

Запознавање на студентите со термодинамичките основи и кинетичките процеси на горење, физичко-

хемиските својства и основи на кинетичките поцеси на горење, физичко-хемиските својства, на материјата 

што гори,  условите на горењето, продуктите на горење, детекција на пожари, услови за гасење на пожари 
средства за гасење. Проучување на условите под кои доаѓа до експлозија, како и материите коишто го 

предизвикуваат процесот на експлозија. Запознавање со опасни материи како што се разни агресивни 

хемикалии и радиоакативни супсатанци.  

11. 

Предавања: Воведно предавање-историски преглед на научаната дисциплина, запознавање на студентите со 

Студиската програма, начинот на реализација на истата, посочување на основната и помошната литература, 

начинот на полагање на испитот, Физичко-хемиски основи на процесот на горење, Основни кинетички 

величини, видови реакции, снџирести реакции, зависност на брзината реакциите од температурата; 

Самозапаливост, причини и материи склони кон самозапалување; Потполно и делимично горење и поделба 
на горивите супстанци; Горење на течности; Горење на супстанци во тврда агрегатна состојба; Дефиниција 

на поимот прашина, видови на прашина, причини за експлозија на прашина, самозапаливост на прашината. 

Пожари; Физичко-хемиски основи на процсот на гасење; Опасни материи;  

Вежби: Во рамките на расположивото време предвидено зa вежби студентите пожелно е да престојувааат во 

капацитети како што се: хидроцентрали, термоцентрални, топлани, рафинерии, капацитети на хемиска 
индустрија, наменска со цел да се согледаат опасностите од појава на пожари и дејство по појавата на пожар 

или експлозија.  

Во дирекцијата за заштита и спасување и некоја професионална противпожарна единица.  

Исто така студентте треба самостојно да изработат елаборат з заштита од пожари во зададени цитуации.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  974 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Смилески 
Методика на истражу-
вање на пожари и екс-

плозии,  

Факултет за 

безбедност, 
учебник, 2010, 

Скопје 

 

2. D. Stojanović 
Zaštita od požara i 
eksplozija 

Niš: Institut 
dokumentacije 

zaštite na radu,  

1988; 

 3. S. Veselinović 
Preventivna zaštita od 

požara i eksplozija 
Novi Sad,  1989 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. [. Pavelić, Đ. 
Gorenje i sredstva za 

gašеnje 
Zagreb: MiStar 1996 

2. 
.M. Carević  

Sertić, Z. 

Tehnički priručnik za 

zaštitu od požara 

Zagreb: 

Zagrebinspekt 
2002 

3.  
Fire Protection 

Handbook, 

Boston: NFPA, 

1978 
 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  975 
 

 

1. Наслов на предметот  

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ, 

РАСТЕНИЈА И МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И 

АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕН (ЗСЖРМДАТ)  

2. Код KZ 702 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор  на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 
Цел на предметот е студентите да се оспособат за организирање на заштита и спасување на животни, 

растенија и материјални добра и асанација на терен по настанати несреќи и катастрофи 

11. 

Теоретска настава: Изучување на интегриран пристап за заштита и спасување на животни, растенија и 
материјални добра; Дефинирање на терминот асанација на терен; Мерки и постапки за асанација на терен – 

враќање на теренот во состојба пред настанување на несреќата или катастрофата, или расчистување и 

прилагодување на теренот за нови просторни планови; Определување на приоритет за заштита и спасување 

на животни, растенија и материјални добра. 

Практична настава:  Изгработка на проекти и симулација на заштита и спасување на животни (фарми, 
стада, зоолошки градини...), растенија и материјални добра. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

  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 

                               20 часови  

                               15 часови  

16.2. Самостојни задачи                                20 часови  

16.3. Домашно учење                              100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  976 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

 

Основна: 

1. Предавања од предметниот наставник;  

Помошна: 

1. Дино Чрчев, „Здравствена заштита на фармски животни“, 

2. W EB – страници  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  977 
 

 

1. Наслов на предметот 
РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА 

СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА (РХБСЗ)  

2. Код KZ703 

3. Студиска програма Студиска програма за прв циклус на студии на ВА  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити  6 (шест) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Да се имаат положено предметите: Хемија на животната 

средина, Хемија, Физика  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  Цел на предметот е кај студентите да развијат способности за 

менаџирање на состојби предизвикани од радиолошки, хемиски и биолошки несреќи и катастрофи, како и 

менаџирање на справувањето со последици предизвикани од овие несреќи и катастрофи. 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Теоретска настава: 

Поим и дефинирање на термините радиолошка, хемиска и биолошка опасност, несреќа и катастрофа; Можни 

радиолошки, хемиски и биолошки извори на загрозување на луѓето, животинскиот и растителниот свет и 

материјалните добра; Мерки и постапки за рано предупредување на можни ризици и опасности од 
радиолошки, хемиски и биолошки карактер; Начини и мерки за правилно постапување на населението за 

време на изложеност на радиолошка, хемиска или биолошка опаснот; Мерки и постапки за отстранување на 

последиците од радиолошка, хемиска или биолошка опасност; Мерки и постапки за ревитализација по 

настанатите последици по сигурноста и безбедноста од дејствување на радиолошка, хемиска или биолошка 

опасност; 
Практична настава: 

Показни вежби за начинот на постапување во сите три стадиуми на загрозеност од радиолошка, хемиска или 

биолошка опасност: мерки и постапки за подготовки, мерки и постапки за време на изложеноста на 

опасноста, мерки и постапки по завршувањето на опасноста.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  978 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Димоски К., 

Илиев А., Хасиќ 

Ф., 

ПНХБ поддршка на 

единиците во АРМ 

Соларис принт, 

Скопје 
2010 

2. Величе Настоски  

Противнуклеарна, 

противхемиска и 

противбиолошка 

заштита  

Воена 

академија - 

скрипта  

2000 

3. Андреј Илиев  
РХБ сигурност и 

заштита  

Воена 

академија - 

скрипта  

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. NATO 

FM 3-11-4, 

Multiservice TTP for 

NBC Protection 

NATO 2003 

2. NATO 

FM 3-11-4, 

Multiservice TTP for 

NBC Protection 

NATO 2003 

3. NATO 

ATP- 59: Доктрина 

на АБХ одбрана на 

НАТО силите  

NATO 2005 

 NATO 

FM 3-11-9, Potential 

Military Chemical-

Biological Agents & 

Compounds NATO 

2005 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  979 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
ХИДРОЛОГИЈА СО Ф ЕНОМЕНОЛОГИЈА НА 

ПОПЛАВИ (ХФ П) 

2. Код KZ 7031 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, Заштита и спасување  

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

катедра, оддел)  
Катедра за одбрана, кризен менаџмент и заштита и спасување  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити  5 (пет) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Целта на овој предмет е да ги подготви студентите од областа на Хидрометорологијата. Поточно, да се 

запознаат со следењето на водите кои паѓаат на земјата (дожд, снег, град и слично); површинските води 

(езера, реки, мочуришта и слично) и подземните води;  

11. 

Теоретска настава: Општи поими за атмосферата; Извори на зрачна и топлотна енергија; Загревање на 
Земјата и атмосферата;  Водената пареа во атмосферата; Врнежи; Хидролошки циклус: физички својства на 

водата; Инструменти и хидрометриски мерења: Количина на врнежи (дожд, снег, град); Водостој на 

површински води (реки, вештачи и природни езера, Водостој на подземните води; Проток на води; Заситеност 

со влага на почвата; Испарувања (од водени повр шини и од растенијата); Физички карактеристики на водата; 

Обработка на податоците од хидометриските мерења; Екстремни хидрометриски мерења од важност за 
кризниот менаџмент; Поим, дефинирање и проучување на хидројаловиштата (можни последици по животната 

средина), контрола и санација на теренот загрозен од хидројаловиштата.  

Практична настава: Посета на една мерна станица на Управата за хидрометеоролошки работи на РМ – 

Сектор хидрологија.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење                                  20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  980 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Предавања од 

предметен наставник  
  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Хуманитарна 

повелба и минимум 

стандарди за 

одговор на 

катастрофи 

The sphere 

project, Скопје  
2002 

2. 
 

WEB – страници од 

интернет 
  



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  981 
 

 

1. Наслов на предметот  
СИГУРНОСТ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

(СКИ) 

2. Код KZ 7032 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување  

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити  5(пет) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цел на предметот е оспособување на студентите за идентификација на можните ризици кои можат да бидат 

предизвикани од несоодветна градба и користење на комуналната инфраструктура (електрична енергија, вода, 

канализација и собирање и одлагање на отпад); Запознавање со начинот на менаџирање на комуналната 

инфраструктура. 

11. 

Теоретска настава: Поим и дефинирање на терминот комунална инфраструктура; Запознавање со елементите 

на нисконапонската мрежа на електрична енергија; Запознавање со менаџирањето со нисконапонската мрежа 

на електрична енергија; Запознавање со менаџирањето со комуналниот систем за управување со води (вода за 
пиење и техничка вода); Извори, дистрибутивна мрежа и менаџирање;  Менаџирање со отпадните води од 

домаќинствата и индустриските постројки; Видови системи за прочистување на отпадните води; 

Канализациони системи; Видови на цврст отпад; Управување со цврст отпад; Рециклажа; Депониите за цврст 

отпад како обновлив извор на енергија;  

Практична настава: Спроведување на една еколошка акција и примена на научените теоретски знаења во 
практиката 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 
                                40 часови  

                                20 часови  

16.2. Самостојни задачи                                 20 часови  

16.3. Домашно учење                               125 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  982 
 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

Основна: 

1. Предавања од предметниот наставник;  

Помошна: 

1. Хуманитарна повелба и минимум стандарди за одговор на катастрофи , The sphere 

project, Скопје, 2002 

2. W EB – страници  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  983 
 

 

1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 

2. Код ZZ7031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел се 

обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack) English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     5 
часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     5 

часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     5 

часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  984 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  985 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  

(AJВТ5) 

2. Код ZL7032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/7 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping. Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     
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16.12.4. ПРЕДМЕТИ ВО 4. ГОДИНА, 8. СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
СПЕЦИЈАЛНО Ф ИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 

(СФВС8) 

2. Код ZL801 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 
Организатор на студиската програма 

(единица, институт, катедра, оддел)  
Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 2 (два) 

8. Наставник  
1. м-р Трајче Јанковски – соработник  

2. м-р Владимир Ивановски - соработник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Развиени основни моторички способности  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на изучување на предметот е правилно да 

ги развива моторните способности, стекнување на нови знаења, вештини и науки кои ќе придонесат во 
подигнувањето на психофизичките способности и брза адаптација на поеднинечното и колективно 

дејствување. 

11. 

Содржина на предметната програма: - тренажна програма за развивање на основните моторни 
способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и 

подвижност,  

- адаптација за работа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и  топло),  

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри (совладување на природни и вештачки 

пречки) ,боречки вештини, борење со и без оружје, 
- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух,  спортско однесување, креативност, колективна 

одговорност; 

- тестирање на физичките способности (иницијално и финално на почеток и крајот на семестарот со 5 

инструменти (трчање на 1600 м, склекови, стомачни подигања, трчање  на 50 м  и  12 х 22 м)  

12. 
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на демонстрација, метод на практично вежбање, кружен 

метод, метод на повторување и кондицирање, интервален  метод и натпреварувачки метод.  

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТСх25 часови = 50 часови  

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности  
15.1. Предавања - теоретска настава 0 часа 

15.2. Вежби  30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. 
Вежби во трим кабинет  

Спортски ден (сабота, недела)  
20 часа 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jанко Јакимов  Специјално физичко образование  
“2-ри Август 
С” ДООЕЛ- 

Штип 

2005 

2. 
Јадран 

Калковски 

Како да вежбам - програма за 

индивидуално физичко вежбање- Скопје 

Научна 
установа 

“Самостоен 

исражувач”  

д-р Борис 

Никодиновски 

2005 

3. 
Јадран 

Калковски 

Општи и посебни форми на физичкото 

образование 

Европски 

универзитет 

Република 
Македонија -

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Спасов Теорија и методика на спортски тренинг  
Просветно 
дело - Скопје 

1991 

2.  
Упаство за визичко васпитање у 

оружаним снагама 

Савезни 

Секретаријат 

за народну 
одбрану 

1986 

3.  Master fitness trainer 

United states 

army physical 
fitness school 

 

  4. 
Андон 

Симовски 
Методика со основи на биомеханиката на 
алпското скијање 

Универзитет 

“Кирил и 
Методиј” 

Скопје 

1983 
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1. Наслов на предметот  
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО СООБРАЌАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА (ЗССИ)  

2. Код KL 801 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, заштита и спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за Безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити  5 (пет) 

8. Наставник  д-р Александар Главинов, доцент, потполковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Со тематските содржини кои се разработуваат на вежбите се прави 

поврзување со претходно стекнатите знаеања од пошироката област 

на системот за управување со кризи и заштитата и спасувањето со 
потесната проблематика на управувањето со ризици и управувањето 

со ризици од несреќи и кататсрофи 

10. 

Цел на предметот е оспособување на студентите за идентификација на ризици и опасности кои можат да 

бидат закана за патниот, железничкиот и воздушнио сообраќај, како и ризици и опасности кои може да ги 
предизвика одвивањето на патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај  

11. 

Содржина на предметната програма: Поимно определување и дефинирање на термините сообраќај, патен 

сообраќај, железнички сообраќај и воздушен сообраќај, сообраќајни средства и сообраќајни објекти - 
инфраструктура; Квантитативни методи во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај; Теорија на 

сообраќајните текови; Прибирање и анализа на транспортни податоци; Планирање и управување со патниот, 

железничкиот и воздушниот сообраќај; Еколошки транспортни средства; Просторно планирање и 

инфраструктура на сообраќајот; Превенција на можни ризици и опасности од патниот, железничкиот и 

воздушниот сообраќај; Превенција на можни ризици и опасности предизвикани од можно нарушување на 
редовното одвивање на патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај; Видови, методи и техники на мерки 

за безбедност во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај; Режим на движење и контрола на летање. 

Практична настава:  Посета на институции задолжени за безбедност на патниот, железничкиот и 

воздушниот сообраќај; Посета на дел од инфраструктурата на патниот, железничкиот и воздушниот 

сообраќај; Дискусии, вежби, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење и изработка на есеи.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 
задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач  Година 

1. А.Главинов 
Интерна скрипта по 

СПЖиВС| 

Воена академија 

„Генерал Михаило 
Апостолски”, 

Скопје 

2010 

2. 

М-р Никола 
Ангеловски, проф. д-
р Миле 

Димитровски, доц.д-
р Вулнет Палоши, 
Зоран Шапуриќ, 
Љупчо Старески 

Национална 

стратегија за 

унапредување на 

безбедноста на 

сообраќајот на 

патиштата  

Агенција за 

патишта  
2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Cisco 
Cisco Packet Tracer 

tutorials 
Cisco 2011 

2.     

3.         
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1. Наслов на предметот 

ИНФ ОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И СОФТВЕРСКИ 

АЛАТКИ ВО СИСТЕМОТ ЗА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ (ИССАСКМЗС)  

2. Код KL802 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, заштита и спасување   

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити  6 (шест) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

 Цел на предметот е запознавање на студентите со структурата на компјутерските системи, 

основните компоненти, начинот на работа, карактеристиките на компјутерските системи. 

11. 

Содржина на предметната програма:  
1. Вовед во Геоинформациони системи,Што е геоинформационен систем,Основни функции на геоинформационите 

системи, Значење на геоинформационите системи 
2. Структура на геоинформационите системи,Бази на податоци,Податок – информација,Дефиниција за база на 

податоци, Видови бази на податоци,Релациска база на податоци,Просторни податоци,Апликации за менаџирање 
со база на податоци и симулации и моделирање, Апликации за менаџирање со база на податоци, Microsoft 
Access 2003, SQL SERVER 2005, Апликации за симулации и моделирање, MapInfo Professional 9.0, ArcGis 9.0, 
ARGOS 9.0 

3. Топологија, Точки и линии, Полигони, Креирање топологијата, Идентификација на грешки 
4. Мозаик – регуларни и нерегуларни келии, хиерархии, Мозаик, Грид фаил архитектура, Креирање грид, 

Конверзија на грид 
5. Интерполации, геометриски оператори и трансформации, Интерполација и екстраполација, Базични операции со 

линии и точки, Базични операции на точка и полигон, Базични операции на линија и полигон 
6. Методологија за формирање геоинформациони системи за справување со катастрофи, Краток преглед на 

досегашна состојба и предлози, Модел на концепцијата за база на податоци за справување со катастрофи во 
Република Македонија 

Креирање точка, Креирање линија, Креирање полигон, Креирање грид, Креирање елевациски модел, Работа со алатка 
Vertical Mapper 3.0, Метод на интерполација, Креирање тематска карта, Пример за креирање на базата на податоци во 
MAPINFO 9.0 и MICROSOFT OFFICE ACCESS 2003, Примери за анализи во MAPINFO 9.0 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТСх25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 
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2. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2. 
  

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот  
ИНДУСТРИСКИ ХАЗАРД (ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ 

НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФ И) (ИХ-ТТНК) 

2. Код KL 8031 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, Заштита и спасување 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент и заштита и спасување 

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

6. Академска година / семестар  4/8 6. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник  д-р Орце Поповски, вон. проф., потполковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Положен испит по Хемија на животната средина  

10. 
Цел на предметот е кај студентите да развијат компетенции во препознавањето, превенирањето и справувањето 

со индустриските (техничко-технолошките) хазарди.  

11. 

Теоретска настава: Хазарди – идентификација и проценки; Хазард и оперативни студии; Инцидентни состојби 
во индустријата кои што може да бидат превенирани; Анализа на индустриските хазарди. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  994 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

Предавања од предметниот 

наставник  
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Trevor Kletz 
Hazop and Hazan, Identifying 
and assessing process 

industry hazards 

Institution of 
Chemical 

Engineers, UK  

2001 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  995 
 

 

1. Наслов на предметот  
ОСНОВИ НА СЕИЗМОЛОГИЈА СО ГЕО -ХАЗАРД 

(ОСГХ) 

2. Код KL 8032 

3. Студиска програма Кризен менаџмент, Заштита и спасување 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент и заштита и спасување 

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

6. Академска година / семестар  4/8 6. Број на ЕКТС кредити 5 (пет)  

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. 
Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со основните поими во областа на сеизмологијата и со 

начинот на функционирање на сеизмолошката мрежа во Република Македонија;  

11. 

Теоретска настава: Поим и дефинирање на термините земјотрес, сеизмологија, сеизмолошко инженерство, 

телемерија, микросеизмика, макросеизмика, инструментални, микро и макросеизмички податоци; 

Запознавање со начинот на регистрирање на земјотреси со разлилчна јачина; Запознавање со макроефектите 
на земјотресите; Настанување на земјотресите; Место на настанување на земјотресите; Најсилни земјотреси 

во светото и РМ; Забележување и анализирање на земјотресите; Аматерска сеизмологија; Лоцирање на 

земјотресите; Можности од предвидување на земјотресите; Последици од земјотресите; Заштита од 

земјотреси; Сеизмички хазард; Основи на геологијата; Поим и дефинирање на геолошки термини; 

Запознавање со составот на Земјината кора; Проучување на слоевите на Земјината кора, како можни 
причинители на лизгање на земјиштето; Сеизмолошките појави како причина на лизгање на замјиштето; 

Природните појави како причинители за лизгање на земјиштето; Глобалното затоплување како причинител  на 

лизгање на земјиштето; Човекот како причинител на појавата на лизгање на земјиштето; Градежно уредување 

на земјиштето во функција на превенција од можни лизгања на земјиштето; Запознавање со потребни мерки и 

активности за санирање на појавените лизгања на земјиштето; 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТСх25 часови = 125 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

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

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  996 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Д. Н. Рустановиќ, 

В.А. Токмаков, и 

Д. Хаџиевски 

Земјотресот на подрачјето 

на градот Скопје од 26. 
јули 1963. година, неговата 

епицентрална зона, 

механизмот и услоивите за 

постанок“ 

Скопје, 1965  Д. Н. 

2. 
 

Предавања од предметниот 

наставник  
 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Marijan Herak, Potresi I seizmologija,  PMF Zagreb,  2005 

2.  
WEB – страници од 

интернет 
  

3.         



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  997 
 

 

1. Наслов на предметот  ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 

2. Код ZL8021 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  основни познавања 

и разбирања на организацијата, поставеноста и функционирањето на националната безбедност,   различните 

извори на загрозување на безбедноста, организирање и функционирање на безбедносен систем, како и 

местото и улогата на Системот за кризен манаџмент заштита и спаување во рамки на Националната 

безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Теориско определување на безбедноста и безбедносниот систем, 

Регионална и Меѓународна безбедност. Ризици и закани по безбедноста. Класични и современи облици на 

загрозувања. Војната како облик на загрозување. Современиот тероризам како облик на современо 
загрозување. Други облици на загрозување на националната безбедност. Национална безбедносна концепција 

и стратегија. Политика на национална безбедност. Теориски основи за национален  безбедносен систем. 

Национален безбедносен систем на Република Македонија. Систем за одбрана. Безбедносни системи на 

Велика Британија, Германија. Безбедносни системи на Соединетите Американски Држави и Русија 

Kолективна безбедност и одбрана. Внатрешна безбедност. Развојот на безбедносната концепција, стратегија и 
политика како детерминанти за развојот на безбедносниот систем. Безбедност на класифицирани 

информации.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  998 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 

безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на  

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на  

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за  одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  999 
 

 

1. Наслов на предметот  
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И 

СТРАТЕГИЈА (НБКС)  

2. Код ZL8022 

3. Студиска програма 
Одбрана и безбедност и Кризен менаџмент, Заштита и 

спасување  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и 

спасување 

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

6. Академска година / семестар  2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 (четири) 

8. Наставник  д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
да има слушано Социологија или Уставно право со политички 

систем 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да се здобијат со  релевантни  

познавања од делот на националната безбедност, посебно од аспект на спроведување на функционалните 

елементи, појавните облици на внатрешните и надворешните загрозувања на безбедноста, функционирањето 
на безбедносен систем, како и местото и улогата на Системот за кризен манаџмент заштита и спаување во 

рамки на Националната безбедност.  

11. 

Содржина на предметната програма: Поим, цели и видови безбедност. Карактеристики на нацио налната 

безбедност. Систем за национална безбедност. Интереси на Република Македонија. Безбедносно 
опкружување на Република Македонија. Политика на национална безбедност (цели и насоки за водење на 

политиката на национална безбедност, области и инструменти за остварување на политиката на национална 

безбедност). Политики на националната безбедност (надворешна, економска, одбранбена, внатрешна 

безбедност, политика на заштита на животната средина. Системот за Менаџмент со кризи. Функциите и 

развојот на одбраната. Безбедносни предизвици, закани и ризици. Системи за поддршка на националната 
безбедност.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТСх25 часови = 100 часови 

14. Распределба на расположивото време 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача  

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  1000 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Котовчевски М. 
Основи на национална 
безбдност 1 дел 

Македонска 

цивилизација, 
Скопје,  

2000 

2. Кузев, С. 

Основи на 

стратегијата за 

одбрана на 

Република 

Македонија: 

(општа 

стратегија) 

Југореклам, 

Скопје, 
2001 

3. 
Дојчиновски М. 

Левковски Љ. 

Основи на 

национална 

безбедност 

(скрипта – лекции) 

Воена академија 

,,Генерал 

Михаило 

Апостолски“ - 

Скопје  

2011 

22.2. 

Нормативни акти и документи  

Закон за одбрана на Република Македонија; Закон за служба во Армијата на 

Република Македонија; Закон за полиција; Закон за заштита и спасување; Закон за 

кризен менаџмент; Национална концепција за безбедност и одбрана на Република 

Македонија; Стратегија за национална безбедност на РМ; Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Стратегија за заштита и спасување.  



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  1001 
 

 
1. Наслов на предметот  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 

2. Код ZL8031 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 

претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 
поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 

знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 
структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во посебниот дел 

се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in English  

(Resource  Pack)  English for Peacekeeping. Општо образовното подрачје опфаќа 60 % додека посебниот дел 40 

% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови  

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     
5 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

5 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     

5 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 
студентите 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  1002 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  
and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman 

  

2.  
Campaign 3 (селектирани теми поврзани со 
воената струка) 

  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 

страницата на Британскиот совет 
(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 

студенти кои се насочуваат за работа во 
Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  1003 
 

 

1. Наслов на предметот  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  

(AJВТ6) 

2. Код ZL8032 

3. Студиска програма 
Сите насоки акредитирани во студиската програма за прв циклус 

студии 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра, оддел)  

Катедра за општествени науки 

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

6. Академска година / семестар  4/8 7. Број на ЕКТС кредити 3 (три) 

8. Наставник   

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
високо средно ниво /напредно ниво – upper intermediate /advanced Б2  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од 
претходната школување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на 

поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми.  

11. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надградат своите 
знаења поврзани со но не ограничени само на: теми поврзани со вработување,спорт,ова е луд свет,како да се 

збогатиш и слично; Темите и фумкциите се  адекватни за високо  средно)и напредно  ниво; Граматичките 

структури се адекватни за високо средно(upper intermediate/advanced) и напредно  ниво; Во образовниот 

дел се обработуваат селектирани теми од Campagign 3,  Macmmilan и селектирани теми од At Face in 

English  (Resource  Pack) English for Peacekeeping.  Образовното подрачје опфаќа 80 % додека општиот дел 20 
% од наставниот фонд.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог  

13. Вкупен расположив фонд на време  3 ЕКТСх25 часови = 75 часови 

14. Распределба на расположивото време 

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 

                                                     

10 часови 

16.2. 
Самостојни задачи 

                                                     

10 часови 

16.3. 
Домашно учење 

                                                     
10 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити)  80 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна)  
10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 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 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна 

задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Англиски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на 

студентите 

 



16.12. КРИЗЕН МЕНАЧМЕНТ 

Страна  1004 
 

 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Sue Kas  

and 

Vaughan 

Jones 

New inside out Macmillan (advanced) и 

селектирани делови на  First Certificate 

Gold, Longman (селектирани теми поврзани 

со воената струка) 

  

2.  Campaign 3    

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  
New Headwas, Oxford, English Files, Oxford; 
Upstream; Express Publishing (upper 

intermediate) (за општиот дел)  

  

2.  

Материјали достапни на интернет 
страницата на Британскиот совет 

(подстраница на Learn English/ Англиски во 

струка / ЕСП/ military english/ или 

peacekeeping project  во Форма на Resource 

Pack или посебни курсеви а наменети за 
студенти кои се насочуваат за работа во 

Министерство за Одбрана(МО), Центарот за 

Управување со кризи (ЦУК), Дирекција за 

заштита и спасување(ДЗС).  

  

3.     

       

 



 

Страна  1005 
 

20. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 
ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
- Максималниот број на кандидати е до 50 (педесет) питомци и студенти. 

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

- Задолжителната и дополнителната литература е обезбедена и се наоѓа во библиотеката на Воената 
академија.  

- Воената академија располага со библиотечен фонд од 8532 наслови на книги.  

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА 

 

- Адресата на Веб страната е:    www.va.edu.mk 

23. СТРУЧНИОТ ОДНОСНО НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ 
СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ 

ПРОГРАМИ 

- Питомецот и студентот кој ќе го заврши I – от циклус на студии на Воената академија  ќе се стекне 
со стручен назив: 
 

Р. бр. СТУДИСКА ПРОГРАМА СТРУЧЕН НАЗИВ 

1 
УПРА ВУВАЊЕ СО ОДБРАНБЕНО-БЕЗБЕДНОСНИ 

РЕСУРСИ 

Дипломиран менаџер за одбранбено-
безбедносни ресурси - управување со 
ресурси 

2 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО ОДБРАНБЕНО-

ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ 

Дипломиран менаџер за одбранбено-
безбедносни ресурси - телекомуникации 
во одбранбено-заштитни системи 

3 НУКЛЕАРНО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА  ЗАШТИТА  

Дипломиран менаџер за одбранбено-
безбедносни ресурси - нуклеарно-
хемиско-биолошка  заштита 

4 НИСКОГРАДБА  
Дипломиран менаџер за одбранбено-
безбедносни ресурси – нискоградба 

5 ПИЛОТ  
Дипломиран менаџер за одбранбено-
безбедносни ресурси – пилот 

6 КОНТРОЛА НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР  

Дипломиран менаџер за одбранбено-
безбедносни ресурси - контрола на 
воздушен простор 

7 
КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ 

Дипломиран менаџер за одбранбено-
безбедносни ресурси - кризен менаџмент, 
заштита и спасување 

 



 

Страна  1006 
 

24. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 
ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

 развојот на наставните содржини,  

 реализацијата на наставниот процес,  

 оценувањето на студентите,  

 Оценка на квалитетот на наставата од страна на студентите со анкети на крајот од секој 
семестер за секој предмет,  

 Оценка на квалитетот на студиската програма од страна на студентите при доделување на 
дипломата и  

 

24.а РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА СОГЛАСНО 

УПАТСТВОТО ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ НА ЕВАЛУАЦИЈАТА И 
ЕВАЛУАЦИОНИТЕ ПОСТАПКИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ДОНЕСЕНО 
ОД АГЕНЦИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОД ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКА 
КОНФЕРЕНЦИЈА НА Р. МАКЕДОНИЈА (СКОПЈЕ -БИТОЛА, 

СЕПТЕМВРИ 2002). 

- Во тек е самоевалуација  



 

Страна  1007 
 

25. I N D E X НА ПРЕДМЕТИ СО КРАТЕНКИ 

1. MАТЕМАТИЧКИ МЕТОДИ ВО ТЕОРИЈАТА НА РИЗИЦИ (ММТР)  183 

2. АЕРОДИНАМИКА – ТЕОРИЈА НА ЛЕТАЊЕ (АТЛ)  785 

3. АЛБАНСКИ ЈАЗИК 1 (АЛЈ1)  165 

4. АЛБАНСКИ ЈАЗИК 2 (АЛЈ2)  199 

5. АЛБАНСКИ ЈАЗИК 3 (АЛЈ3) 221, 301, 381, 461, 541, 621, 701, 779, 859, 941 

6. АЛБАНСКИ ЈАЗИК 4 (АЛЈ4) 245, 325, 407, 487, 565, 645, 723, 803, 879, 967 

7. АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 (AJ1)  113 

8. АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 (AJ2)  135 

9. АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3 (AJ3)  153 

10. АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 (AJ4)  191 

11. АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 (AJ5) 213, 293, 373, 453, 533, 613, 693, 771, 851, 933 

12. АНГЛИСКИ ЈАЗИК 6 (AJ6) 237, 317, 399, 479, 557, 637, 715, 795, 871, 959 

13. АНГЛИСКИ ЈАЗИК 7 (AJ7) 259, 339, 419, 499, 579, 657, 737, 819, 895, 983 

14. АНГЛИСКИ ЈАЗИК 8 (AJ8) 277, 357, 437, 517, 597, 677, 755, 837, 917, 1001 

15. АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 1 (AJВТ1) 155 

16. АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 2 (AJВТ2) 193 

17. АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 3 (AJВТ3)215, 295, 375, 455, 535, 615, 695, 773, 

853, 935 

18. АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 4 (AJВТ4) 239, 481, 559, 639 

19. АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 5  (AJВТ5)261, 341, 421, 501, 581, 659, 739, 821, 

897, 985 

20. АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 6  (AJВТ6)279, 359, 439, 519, 599, 679, 757, 839, 

919, 1003 

21. АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ВОЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА4 (AJВТ4) 319, 401, 717, 797, 873, 961 

22. АРТИЛЕРИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО ПОДГОТОВКА НА АРТИЛЕРСИКИ ДЕЈСТВА 1 (АВПАД1)  335 

23. АРТИЛЕРИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО ПОДГОТОВКА НА АРТИЛЕРСИКИ ДЕЈСТВА 2 (АВПАД2)  347 

24. АРТИЛЕРИСКО ВООРУЖУВАЊЕ, ОПРЕМА и ИНСТРУМЕНТИ (АВОИ)  307 

25. АРТИЛЕРИСКО РАКЕТНО ВООРУЖУВАЊЕ ЗА ПВО 1 (АРВПВО 1)  415 

26. АРТИЛЕРИСКО РАКЕТНО ВООРУЖУВАЊЕ ЗА ПВО 2 (АРЕ ПВО 2)  427 

27. БАЛИСТИКА (БАЛ) 205, 285, 365, 445 

28. БЕЗБЕДНОСТ НА КОМУНИКАЦИСКО-ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ (БКИС)  573 

29. БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ (БКМ)  549 

30. БОРБЕНА ОБУКА ПРИ НАВЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ (БОНВ) 909 

31. БОРБЕНИ МОЖНОСТИ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ (БМВ)  907 

32. ВОЕНА АНДРАГОГИЈА (ВА)  179 

33. ВОЕНА ИСТОРИЈА (ВИ)  175 

34. ВОЕНА ПСИХОЛОГИЈА (ВП)  181 

35. ВОЗДУХОПЛОВНА МЕДИЦИНА СО ПСИХОЛОГИЈА (ВМП)  765 

36. ВОЗДУХОПЛОВНА МЕТЕОРОЛОГИЈА (ВМЕТ)  847 

37. ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА  1 (ВН1) 809 
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38. ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 2 (ВН2)  827 

39. ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И ВОЗДУХОПЛОВНИ УРЕДИ И СИСТЕМИ (ВНиВУС) 891 

40. ВОЗДУХОПЛОВНА ОПРЕМА И УРЕДИ (ВОУ)  793 

41. ВОЗДУХОПЛОВНА ТАКТИКА (ВТ) 889 

42. ВОЗДУХОПЛОВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА И ФРАЗЕОЛОГИЈА (ВТФ)  789, 869 

43. ВОЗДУХОПЛОВНИ МОТОРИ (ВМ)  791 

44. ВОЗДУХОПЛОВНО ПРАВО СО МЕНАЏМЕНТ НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР (ВПМВП)  787 

45. ВООРУЖУВАЊЕ НА ОКЛОПНИ БОРБЕНИ ВОЗИЛА СО ПРАВИЛА НА ГАЃАЊЕ  497 

46. ВООРУЖУВАЊЕ НА ОКЛОПНИ ВОЗИЛА НА ПЕШАДИЈАТА СО ПРАВИЛА НА ГАЃАЊЕ 

(ВОВППГ) 269 

47. ВООРУЖУВАЊЕ СО ТЕОРИЈА И ПРА КТИКА НА ГАЃАЊЕ (ВТПГ)  117 

48. ВРСКИ И ЕЛЕКТРОНСКО ВОЈУВАЊЕ (ВЕВ)  509 

49. ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 1 (ГЈ1)  163 

50. ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 2 (ГЈ2)  197 

51. ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 3 (ГЈ3)  219, 299, 379, 459, 539, 619, 699, 777, 857, 939 

52. ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 4 (ГЈ4)  243, 323, 405, 485, 563, 643, 721, 801, 877, 965 

53. ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА (ГМ)  665 

54. ДЕТЕКЦИЈА И ДОЗИМЕТРИЈА НА РАДИОАКТИВНО ЗРАЧЕЊЕ (ДДРЗ)  733 

55. ДЕТЕКЦИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА БОЈНИТЕ ОТРОВИ (ДИБО) 731 

56. ЕВОЛУЦИЈА НА БОРБЕНИ ПОСТАПКИ (ЕБП)  177 

57. ЕКСПЛОЗИВНИ ЕФЕКТИ И АПЛИКАЦИИ (ЕЕА)  231, 311, 473, 635, 713, 953 

58. ЕЛЕКТРОНСКО И САЈБЕР ВОЈУВАЊЕ (ЕСВ)  589 

59. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА (ЕП)  927 

60. ЗАКАНИ ОД ВСЕЛЕНАТА (ЗВ)  957 

61. ЗАПРЕЧУВАЊЕ И СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРЕЧКИ (ЗСП)  653 

62. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЗССИ)  989 

63. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ, РАСТЕНИЈА И МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И АСАНАЦИЈА 

НА ТЕРЕН (ЗСЖРМДАТ) 975 

64. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ (ЗПЕОМ)  973 

65. ИНДУСТРИСКИ ХАЗАРД (ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФИ) (ИХ-ТТНК) 993 

66. ИНЖЕНЕРИСКА ГЕОЛОГИЈА СО МЕХАНИКА НА ПОЧВАТА И ГЕОЛОШКО КАРТИРАЊЕ 

(ИГМПГК) 611 

67. ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ (ИМ)  689 

68. ИНФОРМАТИКА И ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАЦИИ (ИДК)  127 

69. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И СОФТВЕРСКИ АЛАТКИ ВО СИСТЕМОТ ЗА КРИЗЕН 

МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ (ИССАСКМЗС)  991 

70. ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ ВО ОДБРАНБЕНИОТ, БЕЗБЕДНОСНИОТ И 

ЗАШТИТНИОТ СИСТЕМ (ИКСОБЗС)  223, 303, 383, 463, 543, 623, 703, 781, 861, 943 

71. ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИ (ЈМ)  631 

72. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ (КГМ)  629 

73. КОМПЈУТЕРСКИ АРХИТЕКТУРА И МРЕЖИ (КАМ) 577 

74. КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ (MTO)  575, 845 

75. КОМУНИКАЦИЈА И KОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ (ККМВ) 159 
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76. КОМУНИКАЦИСКО-ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ (КИС)  587 

77. КОНСТРУКЦИЈА НА АВИОНИ И ХЕЛИКОПТЕРИ (КАХ)  769 

78. КОНСТРУКЦИЈА НА ВООРУЖУВАЊЕТО (КВ)  209, 289, 369, 449 

79. КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ и ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ (КНВПП)  911 

80. КОРИСТЕЊЕ НА МЕТЕО ИЗВЕСТУВАЊЕ И ЧИТАЊЕ НА МЕТЕОРОЛОШКИ КАРТИ (КМИЧМК)

 817 

81. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – АБХО 749 

82. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – АВИЈАЦИЈА 831 

83. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – АРЕ и ПВО 431 

84. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД - АРТИЛЕРИЈА  351 

85. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – ВНиЈН 903 

86. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – ВРСКИ 591 

87. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – ИНЖЕНЕРИЈА 667 

88. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД – ОМЕ 511 

89. КУРС ЗА КОМАНДИРИ НА ВОД - ПЕШАДИЈА  271 

90. МАТЕМАТИКА 1 (MAT 1)  109 

91. МАТЕМАТИКА 2 (MAT 2)  129 

92. МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО (МВХП)247, 327, 409, 489, 567, 647, 725, 805, 

881, 969 

93. МЕТЕОРОЛОГИЈА (МЕТ)  931 

94. МЕТОДИ НА ОПЕРАЦИСКИ ИСТРАЖУВАЊА (МОИ) 189 

95. МЕТОДИКА НА ПЕШАДИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО НАСТАВА ПО ГАЃАЊЕ (МПВНГ)  253 

96. МЕТОДИКА НА СТРУЧНА ОБУКА НА ПЕШАДИЈА (МСОП)  257 

97. МЕТОДИКА НА ТАКТИЧКА ОБУКА НА ПЕШАДИЈА (МТОП) 255 

98. МЕХАНИКА (МЕХ) 605 

99. МЕХАНИКА НА ЛЕТАЊЕ 1 (МЛ1) 811 

100. МЕХАНИКА НА ЛЕТАЊЕ 2 (МЛ2) 825 

101. МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ (МС)  201, 281, 361, 441, 521, 601, 681, 759, 841, 921 

102. МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА  (ММВ) 167 

103. МРЕЖНА АРХИТЕКТУРА И ПРОТОКОЛИ (МАП)  529 

104. МРЕЖНИ УРЕДИ И АДМИНИСТРАЦИЈА (МУА)  531 

105. МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ (МЕМ)  229, 309, 471, 633, 711, 951 

106. НАВЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ (НВ)  893 

107. НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, КОНЦЕПЦИЈА И СТРАТЕГИЈА (НБКС) 275, 355, 435, 515, 595, 675, 

753, 835, 915, 999 

108. НАЦРТНА ГЕОМ ЕТРИЈА СО КОМЈУТЕРСКО ДИЗАЈНИРАЊЕ (НГКД)  607 

109. НУКЛЕАРНА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА  (НХБЗ) 735 

110. НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ (НО) 709 

111. ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ОРГАНСКАТА ХЕМИЈА  (OПОХ) 685 

112. ОКЛОПНИ БОРБЕНИ ВОЗИЛА 1 (ОБВ1)  267, 493 

113. ОКЛОПНИ БОРБЕНИ ВОЗИЛА 2 507 

114. ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ, ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ (ОПСУКЗС) 929 
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115. ОПТИЧКИ КОМУНИКАЦИИ (OK)  555 

116. ОПТИЧКИ МРЕЖИ (ОМ)  571 

117. ОПШТА БИОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА  (ОБТ) 691 

118. ОПШТА ТАКТИКА 1 (ОТ1)  149 

119. ОПШТА ТАКТИКА 2 (ОТ2)  171 

120. ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ (ОМ)  139 

121. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНЖЕНЕРИСКИ РАБОТИ (ОИР)  669 

122. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕТЕОРОЛОШКА СЛУЖБА ВО Р. МАКЕДОНИЈА (ОМСРМ)  815 

123. ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ВО НИСКО ГРАДБАТА (ОРН)  671 

124. ОСНОВИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА ТЕХНИКА (ОВТ)  767 

125. ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНИ И ИНЖЕНЕРИСКИ КОНСТРУКЦИИ (ОГИК) 627 

126. ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНА ТЕХНИКА (ОДТ) 391 

127. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКА (ОЕЛН)  525, 849 

128. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ОЕЛ)  143 

129. ОСНОВИ НА ИМПУЛСНА ТЕХНИКА (ОИТ) 393 

130. ОСНОВИ НА ИНЖЕНЕРИСКА ГЕОЛОГИЈА СО ФУНДИРАЊЕ И ПРИМЕНЕТА ГЕОДЕЗИЈА 

(ОИГФПГ) 609 

131. ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНА Б ЕЗБЕДНОСТ (ОНБ) 273, 353, 433, 513, 593, 673, 751, 833, 913, 997 

132. ОСНОВИ НА ОБРАБОТКА И МОДЕЛИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО АКТУАРСТВО (ООМПА)  185 

133. ОСНОВИ НА СЕИЗМОЛОГИЈА СО ГЕО-ХАЗАРД (ОСГХ) 995 

134. ПАТИШТА И МОСТОВИ (ПМ)  651 

135. ПЕШАДИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО НАСТАВА ПО ГАЃАЊЕ 1 (ПВНГ 1) 207 

136. ПЕШАДИСКО ВООРУЖУВАЊЕ СО НАСТАВА ПО ГАЃАЊЕ 2 (ПВНГ 2)  227 

137. ПЛАНИРАЊЕ НА ЛЕТ, ПЕРФОРМАНСИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСТАПКИ ВО ЛЕТАЊЕТО  1 

(ПЛПОПЛ1) 813 

138. ПЛАНИРАЊЕ НА ЛЕТ, ПЕРФОРМАНСИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСТАПКИ ВО ЛЕТАЊЕТО  2 

(ПЛПОПЛ2) 829 

139. ПРИМЕНЕТА ТОПОГРАФИЈА СО ГЕОГРАФИЈА (ПГТ) 133 

140. ПРОТИВНУКЛЕАРНА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ПОДДРШКА (ПНХБП)  745 

141. РАДАРСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ 1 (РСС 1) 885 

142. РАДАРСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ 2 (РСС 2) 901 

143. РАДИО, ВИДЕО И ЛАСЕРСКА ТЕХНИКА (РВЛТ)  387 

144. РАДИО, ВИДЕО И ЛАСЕРСКО ВОДЕЊЕ НА ПРОЕКТИЛИ (РВЛВП)  389 

145. РАДИОЛОКАЦИЈА (РЛ) 867 

146. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА  (РХБД) 747 

147. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА (РХБСЗ)  977 

148. РАДИО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ  (РТС)  551 

149. РАКЕТНИ СИСТЕМИ (РС)  469 

150. РАКОВОДЕЊЕ И ЛИДЕРСТВО (РЛ)  141 

151. РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА (РМТС)  119 

152. РЕСУРСИ И МЕРКИ ЗА СНАБДУВАЊЕ ВО КРИЗНИ УСЛОВИ И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

(РМСКУЗС) 955 
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153. СИГУРНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ, КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛ И КОМПЈУТЕРСКИ 

ТЕРОРИЗАМ (СКСКККТ)  949 

154. СИГУРНОСТ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (СКИ) 981 

155. СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ (САУ)  467 

156. СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РАКЕТНОТО ВООРУЖУВАЊЕ (СУВРВ) 235, 315, 397, 

477 

157. СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ И ЗАШТИТА И СПАСИУВАЊЕ (СУКЗС)  151 

158. СИСТЕМИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОГАН (СУО)  233, 313, 395, 475 

159. СОЦИОЛОГИЈА (СОЦ) 157 

160. СПАСУВАЊЕ, ЕВАКУАЦИЈА, ЗГРИЖУВАЊЕ И ЗАСОЛНУВАЊЕ НА НАСТРАДАНО И ЗАГРОЗЕНО 

НАСЕЛЕНИЕ (СЕЗЗНЗН)  947 

161. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 1 (СФВС 1)  115 

162. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 2 (СФВС 2) 137 

163. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 3 (СФВС 3) 147 

164. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 4 (СФВС 4)  169 

165. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 5 (СФВС 5)203, 283, 363, 443, 523, 603, 683, 761,  

843, 923 

166. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6  945 

167. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 6 (СФВС 6)  225, 305, 385, 465, 545, 625, 705, 783, 863 

168. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 7 (СФВС7)249, 329, 411, 491, 569, 649, 727, 807, 

883, 971 

169. СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 8 (СФВС8)263, 343, 423, 503, 583, 661, 741, 823, 

899, 987 

170. СТАНДАРДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВО КРИЗНИОТ МЕНАЏМЕНТ (СОПКМ) 925 

171. ТАКТИКА НА АРТИЛЕРИЈА 1 (ТА1)  331 

172. ТАКТИКА НА АРТИЛЕРИЈА 2 (ТА2)  345 

173. ТАКТИКА НА АРТИЛЕРИСКО-РАКЕТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ПВО 1 (ТАРЕПВО 1)  413 

174. ТАКТИКА НА АРТИЛЕРИСКО-РАКЕТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ПВО 2 (ТАРЕПВО 2)  425 

175. ТАКТИКА НА АТОМСКО - БИОЛОШКАТА И ХЕМИСКА ОДБРАНА (ТАБХО)  743 

176. ТАКТИКА НА ВОЗДУХОПЛОВСТВО И ТЕОРИЈА НА ГРБ (ТВТГ) 763 

177. ТАКТИКА НА ВРСКИ (ТВ)  585 

178. ТАКТИКА НА ИНЖЕНЕРИЈА (ТИ)  663 

179. ТАКТИКА НА ОМЕ 1 (ТО1)  495 

180. ТАКТИКА НА ОМЕ 2 (ТО2)  505 

181. ТАКТИКА НА РОДОТ ВОЗДУШНО НАБЉУДУВАЊЕ И ЈАВУ ВАЊЕ 1 (ТРВНЈ1) 887 

182. ТАКТИКА НА РОДОТ ВОЗДУШНО НАБЉУДУВАЊЕ И ЈАВУВАЊЕ 2 (ТРВНЈ2)  905 

183. ТАКТИКА НА РОДОТ ПЕШАДИЈА 1 (ТРП1)  251 

184. ТАКТИКА НА РОДОТ ПЕШАДИЈА 2 (ТРП2)  265 

185. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ (ТЛК)  527 

186. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ (ТКМ)  547, 865 

187. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ (ТКС) 553 

188. ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА КЛАСИЧНОТО ВООРУЖУВАЊЕ (ТОКВ)  211, 291, 371, 451 
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