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1. ВОВЕД 
 

Извештајот за работата на Деканот ифакултетот согласно Законот за 

високо образование претставува обврска во функција на давање отчетност и 

обезбедување транспарентност во работата на еднависокообразовнаинституција. 

Ваквиотдокументја сублимира работата на Ветеринарен факултет -

Битола,запериододедна академска година. 

Периодот на Академската 2018/2019 беше по многу нешта специфична 

година за нашиот Факултет. Извештајоткој го доставувамутврдуваеден 

континуитет, којшто е својствен и типичен за академските средини, но 

истовремено ја нотира и големата новина каква што е донесувањето на новиот 

Закон за високото образование, кој од друга страна предизвика една посебна 

динамика во однос на усогласувањето и донесувањето на нови акти како наниво 

на Универзитет но и промени кои ќе следат и на единиците. Исто така во 

извештајниот период на нашиот факултет имаше назначено двајца декани-

вршители на должност. 

Како декан на Ветеринарен факултет - Битола, заеднички, со продеканите 

се обидовме што е можно подобро да ги исполнимепоставенитецеливо 

поднесената Програма за работа при изборот, врз којашто, се надоврзаа 

стратегијата за работа на Факултетот за тековнатаакадемскатагодина, како и 

стратегијата за развој на Универзитетот, како водилка за правците во кои го 

насочивме натамошното функционирање на Факултетот. 

ВоИзвештајотштоследи,низ различнитепоглавја согласно целите и 

обврските за функционирање на факултетот,детално сепрезентирани 

тековнитеактивности, сезборува за новопреземенииницијативи, сеследат оние 

штосе веќе започнативоеден претходенпериоди сеправиобид да се нотираат 

бројните настани. 

Најпосле,со овојИзвештајби сакалда им се заблагодарампред 

сѐнамоитесоработници–продеканите,но и наостанатите раководители на катедри, 

центри и лаборатории, како и на административна служба заедно, за нивните 

напори и залагање во текот наоваа извештајнаакадемска година,со 

целзаедничкида придонесеменашиот Факултетда јаафирмирасвојатаулога 

иместотоштомуприпаѓаво високообразовниот систем во земјата. 

 

Декан 

 

 

  Доцент д-р Никола Караболовски 



1 

 

 

2. НАСТАВНО ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА 

ФАКУЛТЕТОТ 
 

Основата на секоја високо образовна установа се студентите и нивната 

наставно-образовната дејност.Во оваа смисла, и во извештајниов период, 

главната активност на почетокот на академската година беше запишувањето нови 

студенти.  

На Ветеринарен факултет-Битола Конкурсната комисија за упис на 

студенти даде информација дека во прва година на прв циклус студии се запишаа 

вкупно 17 студенти 

Согласно негативните трендови во високото образование како и заради 

поголемата конкурентност, и намалениот број на матуранти кој е очигледен секоја 

година,мора да се спомене дека бројот на запишани студенти во прва година за 

прв пат е на исто ниво како и минатата година, факт кој укажува на оправданоста 

од промените кои минатата година беа направени со реакредитацијата  

Во текот на академската 2018/2019 година студентите од Ветеринарен 

факултет –Битола задолжително посетуваа практична настава како еден од 

условите за запишување на наредната академска година. 

Практичната настава беше реализиранаво одреденистопански и 

нестопански субјекти, со кои Факултетот има потпишано договор за соработка со 

точно дефинирани обврски, секојдневни активности и потврда за реализирана 

настава од страна на овластеното лице каде се обавувала практичната настава. 

Во дел од субјектите каде беше организирана праксата, истите им обезбедија и 

оброци на студентите. 

Во текот на академската 2018/2019 година беше спроведена и постапка за 

самоеваулација на Ветеринарен факултет-Битола. 

Покрај тоа во текот на извештајниот период беа превземени активности и 

за активен придонес кон изготвување на Новиот Закон за високо образование, 

промена и изготвување на нови правилници на Универзитетот, согласно новиот 

Закон за високо образование, како и промена и изготвување на статутот на 

Универзитетот, но направени се и првични измени и изготвување на Статутотна 

Ветеринарен факултет -Битола, согласно новиот Закон за високо образование. 
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3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА 

ДЕЈНОСТ 
 

За време на извештајниот период Ветеринарен факултет – Битола имаше 

голем број активности за унапредување на научно-истражувачката работа.  

IPA Проектот Protection of autochthonous populations of Pelagonia sheep 

breed in the cross-border area, кој се реализира заедно со Ветеринарниот факулет 

при Аристотел Универзитетот од Солун - Р. Грција, е во завршна фаза. 

Со средства од гореспоменатиот проект, а воедно и за успешна негова 

реализација, Ветеринарен факултет-Битола набави ново патничко моторно 

возило фиат 500Л. Исто така за потребите на проектот набавени се еден апарат 

за испитување на физичко- хемиските параметри на млекото, како и апарат 

баксоматик, за одредување на вкупен број на бактерии и соматски келтки во 

млекото. Двата набавени апарати се од данскиот производител Фосс. 

Во извештајниот период завршена е тендерската процедура за набавка на 

еден апарат – хемоанализатор и едeн апарат за биохемиско испитување на крвта, 

исто така за потребите на ИПА проектот. 

Поврзувањето на Факултетот со бизнис заедницата е од витално значење, 

особено во делот на високостручната апликативна работа. Градењето на 

партнерски односи носи добивки за сите, а со тоа Факултетот ја искажува и 

својата посветеност кон апликативната работа. 

Во периодот што е предмет на овој Извештај, Факултетот набави соодветен 

ЕЛИСА кит за испитување на болеста лајшманиоза кај кучињата, првите проби се 

веќе направени, а во наредниот период услугите на лабораторијата ќе можат да 

ги користат и приватните ветеринарни амбуланти. 

 

4. МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА 
 

Во академската 2018/2019 година, преку Еразмус + програмата, се 

реализирани следните студентски мобилности: 

Академски кадар од Ветеринарен факултет - Битола кој реализира 

академска мобилност: 

Доцент д-р Мими Ристевски,Ветеринарномедицински факултет во Стара 

Загора, Р. Бугарија. 

Доцент др. Панче Дамески, Ветеринарномедицински факултет во Стара 

Загора, Р. Бугарија. 
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Академски кадар кој имаше свои предавања на Ветеринарен факулет -

Битола, во летниот семестар 2018/19 год. 

д-р Росен Димитров, доцент  на Ветеринарномедицинскиот факултет во 

Стара Загора, Р. Бугарија. 

Студенти од Ветеринарен факултет - Битола кои реализираа Еразмус 

мобилности (студирање) во академската 2018/19 година: 

Илче Јовановски, Ветеринарномедицински факултет во Стара Загора, Р. 

Бугарија. 

 

5. ИНФРАСТРУКТУРНИ ЗАХВАТИ И НАБАВКА НА 

НОВА ОПРЕМА 
Во извештајниот период, на Ветеринарен факултет –Битола беа изведени 

следниве градежни активности: 

1. Изградена е нова фекална канализација и истата е поврзана со градската 

канализациона мрежа. 

2. Извршена е замена на дотраената дрвена дограма  во канцелариите на 

професорите, во две лаборатории, кај техничкиот секретар и во 

канцеларијата на сметководителот, со нова пвц дограма. 

 

3. Заменета е старата влезна врата на факултетот со нова алуминиумска 

врата. 

 

4. Извршена е реконструкција на лабораторијата за млеко. 

 

5. Извршена е реконструкција на лабораториите и опремата во нив кои што 

беа оштетени за време на поплавата минатата зима. 

 

Во извештајниот период исто така е набавена и следнава опрема на 

факултетот: 

 

1. Набавена е нова машина за косење на тревата во дворот на 

факултетот. 

2. Набавена е нова машина за метење на просториите во факултетот. 

3. Набавена е водотопна пумпа. 

4. Набавен е содветен метален сеф за чување на персоналните досиеја. 

5. Набавени се два нови котли за парно греење на нафта од Факултетот за 

информатички и комуникациски технологии –Битола. 

6. Набавени се 4 нови печатачи. 

7. Набавени се 8 нови деск топ компјутери. 

8. Набавени се 4 нови лап топ компјутери. 

 

Битола 23.12.2019 


