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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската програма  

Наслов на студиската програма Ветеринарна медицина 

Универзитет Универзитет,, Св.Климент Охридски"-Битола 

Единица на универзитетот Ветеринарен факултет-Битола  

Научно поле 4. Биотехнички науки 

Научна, стручна или уметничка област 

407 Ветеринарна медицина  

Области: 

40700 Анатомија на животни  

40701 Биофизика  

40702 Ембриологија 

40703 Физиологија 

40704 Хистологија 

40705 Имунологија 

40706 Микробиологија 

40707 Молекуларна биологија 

40708 Патолошка морфологија 

40709 Патолошка физиологија 

40710 Болести на преживни животни  

40711 Болсети на неприживни животни  

40712 Болести на мали животни 

40713 Болести на живина 

40714 Болести на риби,пчели и дивеч 
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40715 Фармакологија и токсикологија 

40716 Паразитни болести 

40717 Заразни болести 

40718 Радиобиологија 

40719 Хирургија 

40720 Офталмологија 

40721 Ортопедија 

40722 Рентгенологија и физикална терапија  

40723 Андрологија и вештачко осеменување 

40724Гинекологија и акушерство со 

стерилитет 

40725 Терапија и здраствена заштита на 

животните 

40726 Ендокринологија и биотехнологија во 

репродукцијата 

40727 Зоохигена 

40728 Хигена и технологија на производи и 

суровини од животински производи  

40729 Здраствен заштита на животните од 

аспект на зачување на животната средина 

40730 Исхрана-диетика 

40731 Управно ветеринарство 

40732  Судска ветеринарна медицина 

40733 Историја и етика, деонтологија во 

ветеринарната медицина 
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40734 Друго  

Вид на студии Прв и втор циклус интегрирани студии  

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити  300 ЕКТС кредити 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  
Доктор по ветеринарна медицина ДВМ 

Звање на англиски јазик што студентот го 

добива по завршувањето на студиската програма  
Doctor of Veterinary Medicine 

Времетраење на студиите (во години) 5 години  

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2018/2019 

Број на студенти што се планира да се запишат 

на студиската програма 
45 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
Македонски  

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација  
 Повторна акредитација  

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација  

2009, Акредитација; 

20013, Усогласена акредитација со ЗВО; 

2018, Повторна акредитација  .  

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма  

www.uklo.edu.mk 

www.vfb.uklo.edu.mk 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.vfb.uklo.edu.mk/
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на високообразовната установа Република Македонија 

Универзитет,,Св.Климент Охридки"-Битола 

Ветеринарен факултет-Битола 

Седиште ул,, Прилепска'' бб, Битола 

Веб страница www.vfb.uklo.edu.mk 

Вид на високообразовната установа Јавна високообразовна установа – Факултет 

Податоци за последната акредитација Решение на Одбор за акредитација бр 12-91/4 од 

21.02.2011 и Решение бр 13-1976/2 од 26.03.2011 

од МОН за исполнетост на сите релевантни услови 

и критериуми за почеток на работа на факултетот. 

Усолгасеност со ЗВO од 11.12.2013 до 11.12.2018 

Студиски и научно-истражувачки подрачја 

за кои е добиена акредитација 

Научно подрачје: 4 Биотехнички науки 

 

Поле 407 Ветеринарна медицина  

 

Единици во состав на високообразовната 

установа 

Во составот на Ветеринарен факултет-Битола се 

формирани следните организациони единици: 

 

-Центар за научно-истражувачка и апликативна 

дејност. 

-Ветеринарно клинички центар 

Студиски програми што се реализираат во 

единицата која бара проширување на  

дејноста со воведување на нова/и студиска/и 

програма/и 

 

 

/ 

 

 

Податоци за меѓународна соработка на Договор за меѓународна соработка со Земјоделски 

http://www.vfb.uklo.edu.mk/
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планот на наставата, истражувањето и 

мобилноста на студентите 

факултет, Департмент за ветеринарна медицина. 

Нови Сад, Р. Србија 

  

Договор за меѓународна соработка со Институт за 

хигена и технологија на месо-Белград, Р. Србија. 

 

Договор за меѓународна соработка со Национален 

дијагностички и истражувачки центар Д-р Георги 

Павлов-Софија, Р. Бугарија  

 

Договор за  меѓународна соработка со Тракиски 

Универзитет, Ветеринарно медицински факултет -

Стара Загора, Р. Бугарија.  

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и истражувачката 

дејноста 

Главни простории  

Помошни простории 

 

Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

1 зграда со вкупна површина 557,9 m
2
, 4 

предавални (50, 40, 40, 35), 1 информатичка 

училница, 3 лаборатории и библиотека 

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 

 

45 

Број на студенти (првпат запишани) 40 

Број на лица во наставно-научни, научни и 

наставни звања 

редовни професори                  1  

вондредни професори              3 

доценти                                      4 

Број на лица во соработнички звања асистент со докторат                1              

асистенти докторaнти              5 

Однос наставник: студенти (број на 

студенти на еден наставник) за секоја 

единица одделно 

 

20 : 1 
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Внатрешни механизми за обезбедување и 

контрола на квалитетот на студиите 

Студенска анкета самоевалуација  

Фрекфенција на самоевалуциониот процес 

(секоја година, на две години, на три 

години) 

Секоја година  

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на установата 

2015  

Други податоци кои установата сака да ги 

наведе како аргумент за нејзината 

успешност [договори за билатерална 

меѓунардна соработка, реализирани 

меѓународни мобилности на студенти и 

наставен кадар, организирани меѓународни 

конференции, реализирани меѓунардни 

проекти и сл.] 

*Договор за билатерална меѓународна соработка 

со Факултетот за Ветеринарна медицина, Тракиски 

Универзитет -Стара Загора, Р. Бугарија. 

*ERASMUS + мобилности 

2015/2016 - 2 студенти / 1 наставник  

2016/2017 - 2 студенти / 1 наставник 

2017/2018 - 3 студенти / 3 наставници 

*Меѓународен проект IPA-INTEREGG помеѓу Р. 

Грција и Р. Македонија – Заштита на автохтони 

раси Пелагониски овци во меѓугранична зона. 

Акроним: PAPESHE 

 

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНО-

НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА 
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3. МИСЛЕЊЕ ОД ОДБОРОТ ЗА ДОВЕРБА И СОРАБОТКА СО ЈАВНОСТА НА 

ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА  



13 
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4. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

 

5. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

Наставно-едукативниот процес се изведува во просториите на Ветеринарниот 

факултет, Битола.  

  Дел од практичната настава, теренската настава и вежбите по некои од предметите 

се изведуваат надвор од просториите на Ветеринарен факултет, Битола во институции со 

кои факултетот има склучено договор. Вежбите по специјална патологија и обдукција на 

животни се изведуваат во зоолошката градина во Битола, најчесто врз лешови донесени од 

фармите на комбинатот ЗК Пелагонија- Битола. Практична настава - вежбите за големи 

животни, како и вежбите по предметите Внатрешни болести на домашните миленици и 

предметите од областа на хирургијата се изведуваат во три приватни клиники со кои 

факултетот има склучено договор. Практичната настава по предметите  Внатрешни 

болести на фармски животни и Амбулантна клиника 2 и се изведуваат во краварските 

фарми во рамките на комбинатот ЗК Пелагонија, Битола и на приватни фарми со кои 

факултет има склучено договор. Хистолошките и патохистолошките препарати, 

неопходни за вежбите по предметите хистологија и патологија се изработуваат во 

лабораторијата по патохистологија при Клиничка болница Битола (Регулирано со договор 

за меѓусебна соработка). 

Моментално факултетот располага со следен простор за реализација на својата 

програма: 

- Предавални                                                  ... 144 м
2
 

- Административни простории                   ... 151 м
2
 

- Библиотека                                                  ... 18 м
2
 

- Лаборатории за едукација                          ... 160 м
2
 

- Кабинет за информатика                             ...  40 м
2
 

- Ходнички простор                                       ... 196 м
2
 

- Помошни простории                                   ...   60 м
2
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6. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

 

 

Простор и опрема за изведување на практична и теоретска настава  

Просторија Опрема 

Предавална 1 
1 Компјутер 

1 Видео бим 

Предавална 2 
1 Компјутер 

1 Видео бим 

Предавална 3 
1 Компјутер 

1 Видео бим 
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Предавална 4 
1 Компјутер 

1 Видео бим 

Предавална 5  

Кабинет по информатика 

8 Компјутери  

1 Видео бим 

Библиотека  
1 Компјутер 

1 копир-скенер  

Административни простории  

17 Персонални компјутери  

4 Лап топ 

10 Принтери  

Лабораторија за практична 

настава по хемија, биохемија, 

физиологија, патофизиологија 

2 Автоматски бирети 

2 Klipp-ова бирета 

2 Инка за екстракција 

2 Микропорови филтри 

Епрувети, Инки, колби,  

Мерни цилиндри, бехерови чаши,  

1 УВ ВИС Спектрофотометар, Spectro 

1 Читач на плочка Sunostic 960  

4 Технички ваги  

1 Ексикатор  

Стереохемиски модели на различни соединенија  

1 Хематолошки анализатор за ветеринарна употреба 

Genius КТ - 6180 

1 Биохемиски анализатор, Sapphire  

1 Комора за броење по Thoma 

Комора за броење по Neu Bauer  

Меланжери за еритроцити и леукоцити  

1 Сет за хематокрит  

1 Рефрактометар 

Сет за боење (Гимза и Цил Нилсен) 

1 Бинокуларен микроскоп  

Предметни стакленца за размаски 

Лабораторија за микробиологија 

и паразитологија  

3 Кадички за боење 

Сет бои за боење (Грам, Гимза и Цил Нилсен) 

Микробиолошки ези, микробиолошки игли, 

пинцети, стаклени Л стапчиња, пастерови пипети, 

Петриеви плочи, предметни и покривни стакленца,  

Микроскопска лупа  

Епрувети и садови за седиментација и флотација  

Помошна просторија  

Приемен дел  

1 Автоклав, Biobase  

1 Термостат, Tou 50-N 

1 Сув стерилизатор, Memmert 

1 Фрижидер за одржување, Кончар 

1 Замрзнувач, Беко 

Микроскопска училница 1 Бинокуларен микроскоп со камера, DI-LI 
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4 бинокоуларни светлосни микроскопи со 

електрично напојување, 

3 монокулари, МБР1 

1 монокулар, Carl Zeiss Jena 

1 мал теренски монокулар  

1 компјутер  

1 Видео бим  

Лабораторија за анатомија и 

патолошка анатомија 

1 Сет за обдукција на домашни животни  

15 Патоморфолошки препарати фиксирани во 

формалин Сет од 40 нативни препратати фиксирани 

во формалин во кои што се вклучени: внатрешни 

органи од куче, 2 мали кучиња, 2 мали мачки, 

преджелудци од овца, тестици, бубрези, женски 

полови органи на овца, 4 змии, 2 жаби; 

1 када со формалин од внатрешни органи на куче,  

1 када со со формалин од внатрешни органи на овца,  

1 када со формалин од полови органи од крава  

1 када со со формалин од 2 медиално отворени 

лабораториски глодари); 

1 Исушен препарат од срце на свиња 

1 исушен препарат од цел гулаб отвроен по 

медиална линија; 

Полжави, сунѓери, школки 

Остеолошки препарати: 6 костури од мали и големи 

животни (1крава, 1овца, 1 голема раса на куче, 1 

мала раса на куче, 2 птици);  

5 Гипсени модели  на животни за топографска 

анатомија (3 говеда и 2 овци); 

Одделни коски: 5 черепи (2 говеда, 2 коњи и 1 куче), 

Сет на плочести коски од говедо, сет од кратки 

коски со неправилен облик, сет од долги коски, 

рогови, папци, копита, 20 ребра, вратни пршлени 

(Atlas epistropheus), грбни и слабински пршлени. 

Кабинет за практична настава и 

едукација по внатрешни болести 

на  мали животни 

1 Маса за преглед и терапија  

1 Стетоскоп 

1 Отоскоп,  

1 Офталмоскоп 

1 Спекулум  

3 термометар   

1Ламба  

1 Статив за инфузија  

1 Машина за стрижење и бричење 

1 Сајла за фиксација, Kruse  

1 Носна брунда за фиксација  

1 Перкусионо чеканче  
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Есмархови подврски  

1 Комбиниран фрижидер и замрзнувач, Беко 

Кабинет за анестезија и 

хирургија на мали животни  

1 Хируршка маса  

2 Хируршки лампи,  

УВ лампа 

3 Хируршки сетови со вклучени: 6 хируршки 

пинцети,  

2 долги анатомски пинцети, 3 кратки анатомски 

пинцети, 1 клешта, 2 меки клеми, 1 долг иглодржач, 

2 средни иглодржачи, 1 туморцангла, 2 дршки за 

скалпел, 1 крива средна клема, 2 кирети, и права 

долга клема, 2 долги криви клеми, 1 мизе, 3 средни 

криви пеани, 3 средни кохери, 6 средни пеани (4 

прави/ 2 криви) 150 големи игли за кожа  

Лабораторија за хистологија и 

патохистологија  

1 Сет од хистолошки препарати* 

1 Сет од патохистолошки препарати* 

*Хистолошките и патохистолошките препарати се 

изработуваат во лабораторијата по патохистологија 

при Клиничка болница Битола (Регулирано со 

договор за меѓусебна соработка)  

Простории и опрема за изведување на научно истражувачка и апликативна работа 

Лабораторија за имунолошко-

серолошки испитувања Л01 

1 Центрифуга, Azzota 

1 Мијач на плочка, SAR 

1 Читач на плочка, Huma reader 

1 Персонален компјутер,  

1Скенер/ принтер 

1 Инкубатор, UM200 

2 Логер за температура и влажност, Testo 

6 Автоматски пипетори со варијабилен мерен опсег 

2 Мултиканални автоматски пипетори со 

варијабилен мерен опсег 

1 Вортекс,Tehtnika 

1 Термален блок, IKA 

1 Мешалка, IKA  

1 Фрижидер, Favorit  

1 Замрзнувач, BEKO 

Лабораторија за генетика и 

молекуларна дијагностика Л02 

1 PCR работен кабинет со UV лампа, СОФТЕК  

1 УВ-ВИС Спектрофотометар, Spectro 

1 Вортекс, Tehtnika 

1 Вортекс, Ika 

1 Центрифуга, Techtnika 

1 Мини центрифуга, Isolab 

1 Центрифуга со ладење, Nuve 

1 pH метар, Sartorius 

1 Дигитална аналитичка вага, Sartorius 
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1 Магнетна мешалка, Velp 

1 Водено купатило, СОФТЕК 

1 Безбедносен кабинет класа II, Biobase 

1 Термален блок, СОФТЕК 

1 Хомогенизатор, IKA  

1 Инкубатор, Tou 50-N 

1 Сет за гел електрофореза, Bio-rad 

9 Автоматски пипетори со варијабилен мерен опсег,  

1 Мултиканален автоматски пипетор со варијабилен 

мерен опсег 

1 Real time PCR, Agilent  

1 Bioanalyzer system, Agilent  

2 Лап Топ, HP 

1 Персонален компјутер 

1 Фрижидери за одржување, Poleko  

2 Замрзнувач, Liebherr  

1 Замрзнувач,  Poleko 

Лабораторија за хематологија и 

биохемија Л03 

1 Центрифуга,  

1 Хематолошки анализатор за ветеринарна употреба 

Genius КТ - 6180 

1 Биохемиски анализатор, Sapphire  

1 Бинокуларен микроскоп  

1 Комора за броење по Thoma 

Комора за броење по Neu Bauer  

Меланжери за еритроцити и леукоцити  

1 Сет за хематокрит  

1 Рефрактометар 

Сет за боење (Гимза и Цил Нилсен) 

1 Бинокуларен микроскоп  

Предметни стакленца за размаски  

 

 

7. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма ќе се реализира во најголем дел со постојните кадровски, 

технички и просторни ресурси. Финансирањето на студиите ќе се одвива во согласност со 

законските прописи за студирање на  Јавен универзитет, Статутот на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски― - Битола, Правилник за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на прв циклус  студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски― - Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв 

циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски― - Битола. 
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8. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги предава 

или е планирано да ги предава на 

Единицата каде што се организира 

студиската програма 

Фонд на 

часови 

за секој 

наведен 

предмет 

1 
Проф. д-р  Живко 

Гацовски 

Биологија на клетка  (3+2) 

Зоологија  (2+1) 

Одгледување на диви животни со ловна 

технологија 

(2+0) 

Генетика  (2+1) 

Хранителни, лековити и отровни 

растенија  

(2+1) 

Биоклиматологија и Биометериологија (1+0) 

Фуражно производство (1+1) 

Заштита и спасување во вонредни 

ситуации  

(2+0) 

2 Проф. д-р Гоце Костовски 

Пчеларство (2+0) 

Радибиологија и радијациона хигиена (1+1) 

Неконвенционално анимално 

производство 

(2+0) 

3 
Проф. д-р  

Гоце Цилев  

Исхрана на домашни животни (4+4) 

Исхрана и продуктивни метаболички 

заболувања 

(2+0) 

Сточарство (4+4) 

Микотоксини во сточната храна (1+1) 

Зоохигена (4+1) 

4 
 

 

Психосоцијални аспекти на држење на 

животни 

(1+0) 
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Проф д-р Билјана 

Петровска  

Биостатистика (3+1) 

Етика и комуникологија во ветеринарната 

медицина. 

(1+1) 

Економика  во ветеринарство (2+0) 

Рурална економија   (2+0) 

Основи на менаџмент на ветеринарната 

пракса 

(2+0) 

5 
Проф. д-р Румен Георгиев 

Бинев 
Внатрешни болести на фармски животни  (6+3) 

6 

Доц. др. Милена 

Петковска Јанкуловска  

 

Хемија (3+2) 

Биохемија  (3+2) 

7 
Проф. д-р Ратка 

Нешковска  

Биофизика  (3+2) 

8 
Проф. д-р Сашо 

Стојановски 

Микробиологија  (6+4) 

Имунологија  (1+1) 

Микробиологија на храна  (1+1) 

Вовед во хигиена на храна (1+0) 

Амбулантна клиника 3 (преработка на 

храна од животинско потекло) 

(0+4) 

9 
Доц. д-р Петар Додовски  

 

Физиологија на животни  (9+7) 

Ветеринарна токсикологија (0+1) 

Морфологија и физиологија на 

лабораториски животни. 

(1+1) 

Патолошка физиологија (7+5) 

Фармакологија (5+4) 

10 
Доц. д-р Никола 

Караболовски 

Општа и специјална патологија  (7+6) 

Морфологија и патологија на млечна 

жлезда  

(2+0) 

Амбулантна клиника 1  (0+4) 
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Управно Ветеринарство (2+1) 

Судско Ветеринарство (2+1) 

Биологија и патологија на пчели (2+1) 

11 Доц. д-р Панче Дамески  

Кинологија  (2+0) 

Основи на клиничка дијагностика (2+2) 

Општа хирургија со основи на 

анестезиологија 

(4+3) 

Специјална хирургија со ортопедија и 

офталмологија 

(3+3) 

Хируршка пракса  (0+1) 

Внатрешни болести на миленици и 

копитари 

(5+5) 

Одбрани поглавја од хирургија, 

ортопедија и офталмологија на мали 

животни 

(1+0) 

12 Доц. д-р Мими Ристевски  

Анатомија на животни (10+10) 

Амбулантна клиника 2 (фармски 

животни) 

(0+4) 

Вовед во ветеринарна медицина (1+0) 

Визуелни дијагностички методи (1+2) 

13 
Доц. д-р Дијана 

Блажековиќ 

Рибарство  (1+1) 

14 

 

Проф. д-р. Стојмир 

Стојановски 

Паразитологија  (4+4) 

Епизоотиологија (2+1) 

Биологија и патологија на риби  (2+2) 

15 Доц. д-р Станимир Јотов 

Репродукција и ВО/ Породилство и 

стерилитет 

(7+5) 

Физиологија на репродукција  (1+1) 

16 Доц. д-р Владимир Петров Заразни заболувања на домашните (4+4) 
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животни 

Болести на живина  (3+2) 

Тропски болести (1+0) 

17 Доц. д-р Георги Пенчев Хистологија со ембриологија (6+3) 

18 
Проф. д-р Фејзулах 

Фејзула  

Ветеринарен надзор на колење и месо (0+4) 

Хигиена и технологија на месо, риби, 

јајца и мед 

(2+2) 

19 Доц. д-р Стојчо Стоев Ветеринарна онкологија (1+0) 

20 Доц. д-р.Гоце Талевски 
Хигиена и технологија на млеко млечни 

производи  

(3+2) 

 

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата на 

студиската програма е даден во прилог бр.4  

9. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени 

предмети од студиската програма се дадени во прилогот бр.2. 

10. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО 

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно истражувачките 

подрачја, полиња и области, студиската програма припаѓа во  

  

Научно поле Биотехнички науки 4.00 

Научно-исражувачко подрачје  

Област  

4.07  Ветеринарна медицина  
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11. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Прв и втор циклус академски – универзитетски студии со 300 кредити, ниво во 

Националната рамка на високо-образовни квалификации VII
1
. 

 

12. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Целта на интегрираните студии прв и втор циклус по ветеринарна медицина е 

едуцирање на стручни кадри со високообразвната квалификација доктор по ветеринарна 

медицина, која покрај грижата за здравјето на животните, игра значителна улога и во 

јавното здравство и тоа преку обезбедување здрава и квалитетна храна од анимално и 

растително потекло. Ветеринарите, со својата незаменлива улога во производството и 

прометот на храната ја поттикнуваат довербата на потрошувачите како и успешноста на 

сточарското производство. Со завршување на академските студии на Ветеринарниот 

факултет Битола,  доктор по ветеринарна медицина се здобива со компетенции за: 

лекување на животните; решавање на проблематиката на ветеринарното јавно здравство; 

учество во заштита на човековата околина; изведување на теренска, клиничка и 

лабораториска дијагностика; превентивно сузбивање на заразните болести и зоонозите; 

проектирање и учествување во изработка на програми за развивање и унапредување на 

дејноста на сточарското производство и производството на прозиводи од животинско 

потекло и животински прозиводи; и развивање на сите облици на заштита на животите и 

животната средина, негување на етиката и хуманиот однос кон животните.  

Воведувањето на Студиската програма Интегрирани студии од прв и втор циклус 

по Ветеринарна медицина на Ветеринарен факултет-Битола, има опшествена оправданост  

поради следните предности: 

-  Пелагонискиот регион, каде што е лоциран факултетот, има природни предиспозиции и 

претставува еден од најразвиените сточарски региони во споредба со другите региони во 

РМ (говеда, овци, кози, свињи и живина); 

- Според статистичките податоци (Статистичкиот завод на РМ) по бројност на сточниот 

фонд по видови на животни во споредба со другите региони во нашата земја, се вбројува 

како регион во врвот по бројност; 
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-  По производсво на млеко, месо, производи од анимално потекло (Статистичкиот завод 

на РМ) во споредба со другите региони во нашата земја, се наоѓа  на врвот по обемот на 

остварено произвдство; 

- По бројност на ндустриски капацитети за преработка и производство на производи од 

анимално потекло претставува еден од најразвиените региони во нашата земја;  

- Ветеринарниот факултет во Битола, почна со работа со одлука на Владата на РМ., на 

15.09.2009 година, успешноста од воведувањето на наставната програма по  ветеринрна 

медицина се состои во тоа што, се спроведе конкуренција и постепено регулирање на 

долгогодишниот монопол кои постоеше во оваа област. Овај факултет, како најнова 

универзитетска единица до денес има запишано вкупно 204 студенти, а додека факулетот 

го завршиле вкупно 30 студенти, од кои според нашите повратни сознанија сите најдоа 

вработување во нашата земја, а поединци и во странство. 

- Стручниот профил на кадри од областа на Ветеринарната медицина (Доктор по 

ветеринарна медицина – ДВМ) и понатаму е дефицитарен во овој регион и пошироко во Р. 

Македонија. 

- Постоењето на два факултети од областа на Ветеринарната медицина во нашата земја (од 

кои еден како нова единица на Универзитетот ″Св. Климент Охридски″, Битола, со 9 

години на постоење и другиот како постара единица на Универзитетот ″Св. Кирил и 

Методиј″, Скопје со над 25 години на постоење) треба да се доживува како стимул, а не  

како хендикеп, кое што ќе допринесе за развој на конкуренцијата и избегнување на 

монополитизираната состојба во оваа област, подобрување на квалитетот во 

образованието во областа на ветеринарната медицина и со самото вклучување во 

спроведување на мерки за подобрување на здравјето на животните и контрола на 

квалитетот на производи и преработки од анимално потекло ќе се делува и на 

подобрување на здравјето на граѓаните во нашата земја. 

13. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ 

ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО 

ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

University of Belgrade, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Serbia    

http://www.vet.bg.ac.rs/ 

http://www.vet.bg.ac.rs/
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University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of  Croatia 

http://www.vef.unizg.hr 

 

University of Ljubljana, Veterinary Faculty. Republic of Slovenia  http://www.vf.uni-lj.si 

 

Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Bulgaria    www.uni-sz.bg 

 

University of Forestry, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Bulgaria   www.ltu.bg 

 

University of Novi Sad, Department of Veterinary Medicine. Republic of Serbia 

http://polj.uns.ac.rs 

 

14. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

 

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање 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. 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 

професионален пристап во работата или професијата; Покажува 

компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми; 

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање. 

http://www.vef.unizg.hr/
http://www.vf.uni-lj.si/
http://www.uni-sz.bg/
http://www.ltu.bg/
http://polj.uns.ac.rs/
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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.  

 

15. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Знаење и 

разбирање 

Препознава и помни добро воспоставени тематски области кои се 

поврзани со полињата на фундаменталните науки, посебно предметите 

анатомија и кинезиологија и предметите во полињата и областите од 

клиничка медицина, значајни за медицинската едукација во 

ветеринарната професија. 

 

Препознава и помни добро воспоставени тематски области кои се 

поврзани со базичните предмети: анатомија и физиологија и 

предметите во полињата и областите од клиничка медицина, значајни 

за медицинската едукација на ветеринарниот лекар. 
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Следи стручни и научни истражувања од областа на високото стручно 

образование во сферата на ветеринарната медицина.  

 

Општествено-национална потреба е на земјата да располага со високо 

едуцирани ветеринари, кои ќе ги ангажира во решавањето на 

потребите  во ветеринарната пракса, во контекст на политиката на 

државата за развој на сточарството и исправна здрава храна. 

 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Знаењето  кое го добива низ теоретската и практична едукација му  

помага подоцна во својата професија да дејствува во самостојна  или 

екипна работа.  

Чување и унапредување на здравјето на сточниот фонд во подрачјето 

кое го  покрива 

Дејствување во опсегот на зачувување на здрава и исправна храна, 

како и примена на општо прифатените  прописи во сверата на 

работење со харна. 

Се грижи за едукација на населението кое се занимава со сточарство на 

основните превентивни постапки во однос на интензитет на помошта 

за зачувување здрави животни. 

Анализа на процесот на работа, поставување на дијагноза во 

подрачјето каде тој дејствува. 

Превенирање на севкупните заболувања кај стоката. 

Превенирање во примена на општоприфатени норми за зачувување и 

дистибуирање исправна храна. 

Определува примена на општи и специјални услови и методи на работа 

во процесот на здравствената нега, ги следи и евалуира резултатите; 

Воочува, формулира, следи, решава основни и специфични 

ветеринарни проблеми и спроведува интервенции во одделни фази, сé 

до крајниот исход. 
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Способност за 

проценка 

Ги анализира состојбите во здравството во доменот на ветеринарната 

пракса и     превенција за очувување здрави животни  и прави проценка 

во поглед на примената на методите и техниките на апликација при 

третманот.  

Прави соодветна проценка при примена на знаење од областа на 

стручните предмети при што доследно  ја следи медицинската етика, 

грижејќи се за чување на медицинската тајна. 

Способност за идентификување, формулирање и решaвање на 

основните проблеми во полето на ветеринарната наука (при 

стационарни состојби, состојби на дефекти и преодни состојби) преку 

употреба на постоечки методи. 

Подеднакво се вклучува во реализација и во превентивните и во 

куративните активности, правејќи проценка на редот на итност при 

реализација на задачите во амбулантно-поликлиничка, болничка 

дејност или во домашни услови; 

Успешно ја спојува теоријата со праксата, истражува во пронаоѓањето 

на факторите на ризик за појава на болеста и на тој начин помага во 

разрешување на здравствените проблеми кои се во доменот на 

ветеринарната  професија.  

 

 

Комуникациски 

вештини 

Комуникациските вештини ги применува за време на работа во тимот, 

во комуникација со сопствениците и пошироко,  преку примена на 

методот на интервју, преку усни презентации, или пишани извештаи. 

 

 Учествува на конгреси, симпозиуми, семинари, работилници, на кои 

се расправа за одделни потреби и проблеми од стручната работа на 

ветеринарната дејност, во разните здруженија (здруженија на 

ветеринарни лекари) и во целокупната општествена заедница; 
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Учествува во тимска работа, активно соработува во работа на група, 

честа форма на работа во примарната здравствена заштита, преку 

споделување на одговорности и разни активности. 

 

 

Вештини на 

учење 

Континуирано ги следи најновите ветеринарно- медицински научни 

достигнувања и учествува во изработка на стручни трудови и ги 

презентира на разни секции, семинари, конференции, конгреси итн;  

Презема иницијатива за постојано професионално унапредување, со 

висок степен на самостојност во донесувањето одлуки во доменот на 

својата професија, како и тенденција за пренесување на знаењето и 

вештините на своите колеги; 

Применува меѓународно признати стандарди и активно учествува во 

осовременување на образовните програми; 

Значаен момент во работата на ветеринарниот лекар е неговиот 

одговорен однос кон предметот на неговото дејствување- животните, 

соработниците, членовите на тимот, како и кон сопствениците како 

најзаинтересирани за здрави животни.  

 

 

16. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студиската програма е во времетраење од 5 години односно 10  семестри. 

17. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да стекнат најмалку 300 

ЕКТС кредити 

18.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ 
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Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани во 

согласност со Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на 

Универзитетот ―Св. Климент Охридски― – Битола и Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски― – Битола (член 5 – член 13) и истите се 

објавуваат во Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус  студии на 

Универзитетот ―Св. Климент Охридски― - Битола.  

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку 

бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е 

дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски― – Битола, којшто е јавно објавен на web страната на Универзитетот.   

19. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на 

трeт циклус студии. 

 

20. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

  Интегрираните студии од прв и втор циклус по ветеринарна медицина на 

Ветеринарен факултет-Битола се организирани во 5 години или 10 семестри (300 кредита).  

 

 Предметните програми (предметите) се организирани како задолжителни и изборни:  

– 46 задолжителните предмети  кои на студентот му обезбедуваат 272 кредити.  

– 15 изборните предмети кои на студентот му обезбедуваат 28 кредити   

           Оваа студиска програма е од интегриран тип поради запазувањето на пропозициите 

на Директивата 2005/36 ЕС на Европската Унија за регулираните професии, во кои спаѓа и 

ветеринарната професија. Исто така, во дизајнирањето на програмата се запазени и 

пропозициите на Европската асоцијација на ветеринарни факултети (European Association 

of Establishments for Veterinary Education – EAEVE). 
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Според Директивата 2005/3 ЕУ од 07.09.2005 година (Directive 2005/36EC od the 

European Parliament and of the Council of 7 September), официјално јавно списание на ЕУ 

L255/22-142, 30.09.2005 година (2005  on the recognition of professional qualications Official 

Journal of the European Union, L255/22-142, 30.09.2005), професијата ветеринарен лекар 

спаѓа во регулирани професии и според Чл. 38 од оваа Директива, студиите по 

ветеринарна медицина треба да траат најмалку 5 години и тие неможат да бидат 

организираи како одделни посебно прв и посебно втор циклус на студии, бидејќи тие 

треба да бидат организирани како интегрирани студии (прв и втор циклус заедно). Со 

завршувањето на овие студии студентите можат да се запишат директно на трт циклус – 

докторски студии. За студиите по ветеринарна медицина се пропишани точно дефинирани 

предмети со задолжителнна теоретска и практична настава, која се изведува на 

факултетот, а кои се дадени во Анексот V.4 ., од истата Директива.  

Интегрираните студии по ветеринарна медицина на Ветеринарниот факултет-

Битола се организирани - изработени според директивите на ЕУ, кои се однесуваат на 

едукација во областа на Биотехничките науки, Болоњската декларација, Законот за високо 

образование на МОН на РМ, Статутот на Универзитетот ″Св. Климент Охридски″, Битола 

и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв 

и втор циклус универзитетски студии. Овие студии на Ветеримарниот факултет- Битола, 

Универзитетот ″Св. Климент Охридски,″- Битола, се акредитирани од Одборот за 

акредитација на високото образование при МОН на РМ (Решение на Одбор за 

акредитација бр 12-91/4 од 21.02.2011 и Решение бр 13-1976/2 од 26.03.2011 од МОН за 

исполнетост на сите релевантни услови и критериуми за почеток на работа на 

факултетот). Сите предмети кои се излистани во Анексот V.4., во Директивата на ЕУ 

2005/36 се внесени во оваа студиска програма како задолжителни, а исто така е земено во 

предвид да не се надмине вкупното оптоварување на студентите во текот на една учебна 

година,  кое исто така е регулирано со Чл. 112, став 1 и 2 од Законот за високо 

образование. Вака изменети - дополнети и усогласени студии по ветеринарна медицина 

беа воведени во академската 2012/2013 ( Решение бр. 12-149/5-4 од 11.12.2013 година).   

Согласно членот 106, став 1 од Законот за високо образование, за организацијата на 

студиите на регулираните професии, односно во случајот тука се работи за студиите по 
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ветеринарна медицина, се прави исклучок од одредбите од Законот за високо образование 

и се дозволува истите да се регулираат со општи акти на Универзитетот и на единицата. 

Оваа законска одредба ги зема во предвид специфичностите и карактерот на студиските 

програми, кои што во конкретниот случај ја исклучува примената на  став 3 од Чл. 99 од 

Законот за високо образование на МОН на РМ. Што значи дека Ветеринарниот факултет-

Битола, не смее да внесе измени во структурата на студиските програми со кои 40% од 

предметите ќе бидат изборни (30% изборни предмети на факултетот и 10% предмети од 

Универзитетската листа). Бидејќи со тоа ќе се доведе во прашање нивната усоглесеност со 

европските прописи, како и препознатливоста на дипломите во Европа.  

Според тоа, елаборатот претставуваше дополнување, а не измена на студиската 

програма интегрирани студии прв и втор циклус по ветеринарна медицина, при што не се 

примени формулата (60% + 30% + 10'), туку се дадени податоци предвидени според 

Уредбата за национална рамка на високо  образованите квалификации кој на предлог на 

министерот надлежен за работите на високото образование ја донесува Владата на 

Република Македонија, во која се уредуваат задолжителните компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии.  

Ветеринарниот факултет-Битола, единица во состав на Универзитетот ″Св. 

Климент Охридски″, Битола, согледувајќи ја опшествената оправданост на студиската 

програма интегрирани студии прв и втор циклус на студии по ветеринарна медецина, 

потвдена и од Одборот за соработка и доверба со јавноста формиран на Ветеринарниот 

факултет во Битола на седницата одржана на ден 06.12.2017 година (мислење бр.02 -365/3 

од 06.12.2017) и успешноста на воведувањето на наставната програма кое што се покажа 

во периодот на реализација и имплементација. Ветерринарниот факултет во Битола, 

имајки го сето ова во предвид со (Одлука на ННС бр.02-364/2 од 05.12.2017) го достави 

Елаборатот за повторна акредитација на студиската  програма Интегрирани студии од прв 

и втор циклус на студии по ветеринарна медицина на Ветеринарниот факултет-Битола за 

прифакање од Сенатот на Универзитетот ″Св. Климент Охридски″, Битола и Одборот за 

акредиција и евалуација на високото образование при МОН на РМ. 

           Во текот на првите десет семестри студентот треба да ги запише и совлада 

задолжителните базични, предклинички и клинички наставни предмети (т.н. јадро, core), 
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како и дел од понудените изборни предмети. Предвиденo e за стекнување практични 

искуства и вештини во ветеринарната практика преку задолжителната ротација на 

ветеринарните правни субјекти-амбуланти и клиниките за домашни миленици, 

ветеринарните правни субјекти-амбуланти и клиниките за фармски животни и пракса во 

претпријатија за производство на храна од животинско потеко. Во текот на студирањето 

на студентот ќе биде задолжен да помине и 210 работни часови самостојна пракса во 

некоја од ветеринарните организации (т.н. екстрамурална пракса) со цел запознавање со 

опсегот на идната професија.  

            Како потврда на успешноста во совалдувањето на основите на научната работа 

студентот во  десетиoт семестар ќе треба да пријави, подготви и одбрани завршен труд. 

Студентот ќе може да го брани завршниот труд  по освојувањето на вкупно 290 кредитни 

поени, а успешната одбрана ќе носи 10 поени. 

            Студентот кој ќе заврши интегрирани академски студии од прв и втор циклус во 

траење од 5 години (10 семестри) и освои 300 кредитни поени се здобива со диплома и 

додаток на диплома (diploma supplement) за завршен Факултет за ветеринарна медицина и 

се стекнува со високообразовната квалификација (титула) Доктор по ветеринарна 

медицина (ДВМ). Оваа високообразовна квалификација е со еквивалент на мастер 

(магистер) и со тоа на дипломантот се обезбедува директен влез во третиот циклус на 

универзитетските докторски студии. 

 

ПРВА ГОДИНА 

Прв семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.111 Анатомија  на животни  10 (5 + 5) 

ВФ.ЗП.112 Биологија на клетка   5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.113 Биофизика 5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.114 Хемија  5 (3 + 2) 
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ВФ.ЗП.115 Хистологија со ембриологија 5 (3  + 2) 

 Вкупно кредити I сем. 30  

Втор семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 

фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.111 Анатомија на животни 10 (5 + 5) 

ВФ.ЗП.116 Биохемија  5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.117 Генетика 3 (2 + 1) 

ВФ.ЗП.118 Зоологија 3 (2 + 1) 

ВФ.ЗП.119 Хранителни, отровни и лековити 

растенија 

 3 (2 + 1) 

ВФ.ЗП.115 Хистологија со ембриологија 4 (3 + 1) 

 Изборни предмети   

ВФ. ИП .011 

 
Вовед во ветеринарната медицина 

1 (1 + 0) 

ВФ. ИП .012 

 

Биоклиматологија и 

Биометереологија 

1 (1 + 0) 

ВФ. ИП .013 

 

Психосоцијални аспекти на држење 

на животните 

1 (1 + 0) 

 Вкупно кредити II сем. 30  

 

ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА 

ГОДИНА 60  

  ВТОРА ГОДИНА 

Трет семестар 
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Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.211 Исхрана на домашни животни   4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.212 Сточарство  4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.213 Физиологија на животните  7 (4 + 3) 

ВФ.ЗП.214 Биостатистика 4 (3 + 1) 

 ВФ.З.П.215 Микробиологија 5 (3 + 2) 

ВФ.З.П.216 Имунологија  2 (1 + 1) 

 Изборни предмети   

В.Ф.ИП.021 

 

Неконвенционално анимално 

производство 

2 (2+0) 

ВФ.ИП.022 

 

Фуражно производство  2 (1+1) 

ВФ.ИП.023 

 

Етика и комуникологија во 

ветеринарната медицина 

2 (1+1) 

 Вкупно кредити III сем. 30  

Четврт  семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 

фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.211 Исхрана на домашни животни  4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.213 Физиологија на животните  9 (5 + 4) 

ВФ.ЗП.212 Сточарство 4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.215 Микробиологија  5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.217 Биологија и патологија на риби 4 (2 + 2) 

 Изборни предмети   

ВФ.ИП.024 Морфологија и физиологија на 2 (1+1) 
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 лабораториски животни 

В.Ф.ИП.025 

 
Физиологија на репродукција 

2 (1+1) 

ВФ. ИП .026 

 

Рибарство 2 (1+1) 

 Вкупно кредити IV сем. 30  

 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВТОРА 

ГОДИНА 60  

  ТРЕТА ГОДИНА 

Петти семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.311 Биологија и патологија на пчели  3 (2+1) 

ВФ.ЗП.312 Паразитологија   4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.313 Патолошка физиологија    5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.314 Општа и специјална патологија  6 (3 + 3) 

ВФ.ЗП.315 Фармакологија   4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.316 Основи на клиничка дијагностика 4 (2 + 2) 

 Изборни предмети   

ВФ. ИП .031 

 

Кинологија  2 (2+0) 

В.Ф. ИП .032 

 

Заштита и спасување во вонредни 

ситуации 

2 (2+0) 

ВФ. ИП .033 

 

Пчеларство 2 (2+0) 
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 Вкупно кредити V сем. 30  

Шести  семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 

фонд на 

часови 

ВФ.ЗП 312 Паразитологија 4 (2+2) 

ВФ.ЗП.313 Патолошка физиологија 7 (4 + 3) 

ВФ.ЗП.314 Патологија 7 (4+3) 

ВФ.ЗП.315 Фармакологија 5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.317 Визуелни дијагностички  методи  3 (1 + 2) 

 Изборни предмети   

ВФ.ИП.034 

 

Микробиологија на храна  2 (1+1) 

ВФ.ИП.035 

 

Радиобиологија и радијациона  хигена  2 (1+1) 

ВФ.ИП.036 

 

Микотоксини во сточна храна  2 (1+1) 

 Вкупно кредити VI сем. 30  

 

ВКУПНО КРЕДИТИ ТРЕТА 

ГОДИНА 60  

  ЧЕТВРТА  ГОДИНА 

Седми семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.411 Внатрешни болести на домашните 

миленици и копитари  

6 (3+3) 
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ВФ.ЗП.412 Репродукција и ВО/ Породилство и 

стерилитет 

7 (4+3) 

ВФ.ЗП.413 Општа хирургија со основи на 

анестезиологија 

7 (4+3) 

ВФ.ЗП.414 Заразни заболувања на домашните 

животни 

4 (2+2) 

ВФ.ЗП.415 Внатрешни болести на фармски животни  

 

4 (3+1) 

 Изборни предмети   

ВФ.ИП.041 

 

Ветеринарна онкологија 1 (1+0) 

ВФ.ИП.042 

 

Тропски болести  1 (1+0) 

ВФ.ИП.043 

 

Ветеринарна токсикологија  1 (0+1) 

 Вкупно кредити VII сем. 30  

Осми  семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 

фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.411 Внатрешни болести на домашните 

миленици и копитари  

4 (2+2) 

ВФ.ЗП.412 Репродукција и ВО/ Породилство и 

стерилитет 

5 (3+2) 

ВФ.ЗП.416 Специјална хирургија со ортопедија и 

офталмологија 

6 (3 + 3) 

ВФ.ЗП.414 Заразни заболувања на домашните 

животни 

4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.415 Внатрешни болести на фармски животни  5 (3+2) 
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ВФ.ЗП.AK1 Амбулантна клиника 1 (домашни 

миленици) 

4 (0+4) 

 Изборни предмети   

ВФ.ИП.044 

 

Одбрани поглавја од хирургија, 

ортопедија и офталмологија на мали 

животни   

1 (1+0) 

ВФ.ИП.045 

 

Вовед во хигена на храна 1 (1+0) 

ВФ.ИП.046 

 

Хируршка пракса 1 (0+1) 

 Вкупно кредити VIII сем. 30  

 

ВКУПНО КРЕДИТИ ЧЕТВРТА 

ГОДИНА 60  

  ПЕТТА  ГОДИНА 

Деветти  семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.511 Ветеринарен надзор на колење и месо 4 (0+4) 

ВФ.ЗП.512 Хигена и технологија на млеко и 

млечни производи  

5 (3+2) 

ВФ.ЗП.513 Зоохигиена  3 (2+1) 

ВФ.ЗП.514 Управно ветеринарство 

 

3 (2+1) 

ВФ.ЗП.515 Економика  во ветеринарство 2 (2+0) 
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ВФ.ЗП.516 Одледување на диви животни со ловна 

технологија 

2 (2+0) 

ВФ.ЗП.517 Епизотиоологија 3 (2+1) 

ВФ.ЗП.AK2 Амбулантна клиника 2 (фармски 

животни) 

4 (0+4) 

 Изборни предмети   

ВФ. ИП .051 

 

Исхрана и продуктивни метаболички 

заболувања   

2 (2+0) 

ВФ. ИП .052 

 

Рурална економија   2 (2+0) 

ВФ. ИП .053 

 

Морфологија и патологија  на млечна 

жлезда 

2 (2+0) 

 Вкупно кредити IX сем. 30  

Десети  семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 

фонд на 

часови 

ВФ.ЗП.518 Хигена и технологја на месо,риби,јајца 

и  мед 

4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.519 Судско ветеринарство    3 (2 + 1) 

ВФ.ЗП.520 Основи на менаџмент на 

ветеринарната пракса 

2 (2+0) 

ВФ.ЗП.513 Зоохигена  2 (2+0) 

ВФ.ЗП.521 Болести на живина 5 (3+2) 

ВФ.ЗП.AK3 Амбулантна клиника 3 (преработка на 

храна од животинско потекло) 

4 (0+4) 

ВФ.ЗT. Изработка на завршен труд 10  

 Вкупно кредити X сем. 30  
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  Во текот на осми семестар сите студенти заработуваат 4 EKТС кредити 

(Амбулантна клиника 1), во деветти семестар сите студенти заработуваат 4 EKТС кредити 

(Амбулантна клиника 2), а во десетти семестар студенти треба да заработат по 4 EKTS-

кредити  (Практична настава) преку која треба да стекнат практични искуства и вештини 

потребни во ветеринарната практика. Кредитите можат да се заработат од редовно учество 

во праксата и комплетирање завршен извештај, клинички извештај или семинар кој го 

заверува одговорниот наставник. 

21. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ  

 

 

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

Број на задолжителни предмети 43 

Процент на задолжителни предмети 74,50 

Број на изборни предмети (група 1) 15 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од редот на сите наставни предмети 

застапени на единицата на Универзитетот) 

25,50  

Број на изборни предмети (група 2) 0 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од листата слободни изборни 

предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот, посебно) 

0 

Вкупно предмети 58 

 

ВКУПНО КРЕДИТИ ПЕТА 

ГОДИНА 60  
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Листа на задолжителни предмети  

Шифра  Наслов на предметот 
ЕКТС 

кредити  

фонд на часови 

ВФ.ЗП.111 Анатомија на животните  20 (10 + 10) 

ВФ.ЗП.112 Биологија на клетка  5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.113 Биофизика  5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.114  Хемија  5 (3 + 2) 

ВФ.ЗП.115 Хистологија со ембриологија   9 (6  + 3) 

ВФ.ЗП.116 Биохемија  5 (3  + 2) 

ВФ.ЗП.117 Генетика  3 (2 + 1) 

ВФ.ЗП.118 Зоологија 3 (2 + 1) 

ВФ.ЗП.119 Хранителни, лековити и отровни растенија  3 (2 + 1) 

ВФ.ЗП.211 Исхрана домашните животни  8 (4 + 4) 

ВФ.ЗП.212 Сточарство 8 (4 + 4) 

ВФ.ЗП.213 Физиологија на животните  16 (9 + 7) 

ВФ.ЗП.214  Биостатистика  4 (3 + 1) 

ВФ.ЗП.215 Микробиологија  10 (6 + 4) 

ВФ.ЗП.216 Имунологија 2 (1 + 1) 

ВФ.ЗП.217 Биологија и патологија на риби 4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.311 Биологија и патологија на пчели  3 (2 + 1) 

ВФ.ЗП.312 Паразитологија  8 (4 + 4) 

ВФ.ЗП.313 Патолошка физиологија  12 (7 + 5) 

ВФ.ЗП.314 Општа и специјална патологија  13 (7 + 6) 

ВФ.ЗП.315 Фармакологија  9 (5 + 4) 

ВФ.ЗП.316 Основи на клиничка дијагностика 4 (2 + 2) 

ВФ.ЗП.317 Визуелни дијагностички методи 3 (1 + 2) 

ВФ.ЗП.411 Внатрешни болести на домашните 

миленици и копитари  

10 (5 + 5) 

ВФ.ЗП.412 Репродукција и ВО/ Породилство и 12 (7+5) 
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стерилитет  

ВФ.ЗП.413 Општа хирургија со основи на 

анестезиологија  

7 (4+3) 

ВФ.ЗП.414 Заразни заболувања на домашните 

животни 

8 (4+4) 

ВФ.ЗП.415 Внатрешни болести на фармски животни  9 (6+3) 

ВФ.ЗП.416 Специјална хирургија со ортопедија и 

офталмологија 

6 (3+3) 

ВФ.ЗП.AK

1 

Амбулантна клиника 1 (домашни 

миленици) 

4 (0+4) 

ВФ.ЗП.AK

2 

Амбулантна клиника 2 (фармски животни) 4 (0+4) 

ВФ.ЗП.511 Ветеринарен надзор на колење и месо  4 (0+4) 

ВФ.ЗП.512 Хигена и технологија на млеко и млечни 

производи 

5 (3+2) 

ВФ.ЗП.513 Зоохигена 5 (4+1) 

ВФ.ЗП.514 Управно ветеринарство  3 (2+1) 

ВФ.ЗП.515 Економика  во ветеринарство  2 (2+0) 

ВФ.ЗП.516 Одгледување на диви животни со ловна 

технологија 

2 (2+0) 

ВФ.ЗП.517 Епизотиолоогија 3 (2+1) 

ВФ.ЗП.518 Хигена и технологија на месо, риби, јајца 

и мед  

4 (2+2) 

 

ВФ.ЗП.519 Судско ветеринарство    3 (2+1) 

ВФ.ЗП.520 Основи на менаџмент на ветеринарната 

пракса  

2 (2+0) 

ВФ.ЗП.521 Болести на живина  5 (3+2) 

ВФ.ЗП.AK

3 

Амбулантна клиника 3 (преработка на 

храна од животинско потекло) 

4 (0+4) 
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Листа на изборни предмети  

Шифра Наслов на предметот 
ЕКТС кредити фонд 

на 

часови 

ВФ.ИП.011  Вовед во ветеринарната 

медицина  

1 (1 + 0) 

ВФ.ИП.012 Биоклиматологија и 

Биометереологија  

1 (1 + 0) 

ВФ.ИП.013 Психосоцијални аспекти 

на држење на животните   

1 (1 + 0) 

ВФ.ИП.021 Неконвенционално 

анимално производство 

2 (2+0) 

ВФ.ИП.022 Фуражно производство  2 (1+1) 

ВФ.ИП.023 Етика и комуникологија 

во ветеринарната 

медицина 

2 (1+1) 

ВФ.ИП.024 Морфологија и 

физиологија на 

лабораториски животни 

2 (1+1) 

ВФ.ИП.025 Физиологија на 

репродукција 

2 (1+1) 

ВФ.ИП.026 Рибарство 2 (1+1) 

ВФ.ИП.031 Кинологија 2 (2+0) 

ВФ.ИП.032 Заштита и спасување во 

вонредни ситуации 

2 (2+0) 

ВФ.ИП.033 Пчеларство  2 (2+0) 

ВФ.ИП.034 Микробиологија на храна  2 (1+1) 

ВФ.ИП.035 Радибиологија и 

радијациона хигена  

2 (1+1) 
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ВФ.ИП.036 Микотоксини во сточната 

храна  

2 (1+1) 

ВФ.ИП.041 Ветеринарна онкологија  1 (1+0) 

ВФ.ИП.042 Тропски болести  1 (1+0) 

ВФ.ИП.043 Ветеринарна 

токсикологија 

1 (0+1) 

ВФ.ИП.044 Одбрани поглавја од 

хирургија, ортопедија и 

офталмологија на мали 

животни   

1 (1+0) 

ВФ.ИП.045  Вовед во хигена на храна  1 (1+0) 

ВФ.ИП.046 Хирушка пракса 1 (0+1) 

ВФ.ИП.051 Исхрана и продуктивни 

метаболички заболувања   

2 (2+0) 

ВФ.ИП.052 Рурална економија   2 (2+0) 

ВФ.ИП.053 Морфологија и патологија 

на млечна жлезда 

2 (2+0) 

    

    

Подготовка и одбрана на завршен труд 

ВФ.ЗТ. Подготовка и одбрана на 

завршен труд 

10  

 

 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВАТА 

ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се 

определува со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот 
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―Св. Климент Охридски‖ – Битола. Во прва година во академската 2018/2019 год. 

планирано е да се запишат вкупно 45 студенти. 

 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ДОПОЛНИТЕЛНА 

ЛИТЕРАТУРА 

  

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните програми 

книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува доволен број 

преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на странски книги и 

стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија што во 

целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за предметите од 

студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој 

наставен предмет е јавно објавена и достапна на web страната на единицата.  

24. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И УНИВЕРЗИТЕТОТ  

 

Web страната на единицата: www.vfb.uklo.edu.mk 

Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk 

25. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студентот кој ќе ги заврши сите обврски предвидени со студиската програма се 

стекнува со звање. Доктор по ветеринарна медицина ДВМ. 

 

Научно-исражувачко подрачје:Научно поле: Биотехнички науки 4  

Научно поле: Ветеринарна медицина 40700  

 

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го 

стекнува по завршувањето на студиската програма е Doctor of Veterinary Medicine. 
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26. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ ОДРЖУВА 

КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти  (Закон за високото образование на Република 

Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република 

Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската 

асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на 

наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај 

другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се 

добиваат и преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на 

годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 

 

27. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  

 

Согласно Законот за високо образование и Статутот на Универзитетот ,,Св. 

Климент Охридиски―- Битола (УКЛО) член 141, на Универзитетот се спроведе  студентска 

анкета која е дел од процесот за самоевалуација.  Студентската анкета, на Ветеринарниот 

факултет, се спроведе во месец мај 2015 година. 

Со анкетата беа анкетирани 51 (пеесет и еден) студент од Факултетот, како основа 

за изведување на слика за состојбите во врска со квалитетот на наставниот кадар и 

наставниот процес на Ветеринарниот факултет- Битола. Резултатите од анкетата се 

следни: 
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Се изјасниле позитивно % Се изјасниле неутрално % Се изјасниле негативно % 

1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата  

78.16 9.18 12.66 

2.Наставникот за време на предавањата е посветени и предизвикува интерес кај студентите  

80.00 5.50 14.50 

3.Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите за вклучување во 

наставниот процес 

80.50 7.67 11.83 

4.Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите 

74.49 11.68 13.83 

5.Допонетителните активности се во функција на зголемување и продлабочување на знаењата од предметот 

79.17 8.33 12.50 

6.Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења  

78.50 9.90 11.60 

7.Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежина на предметната програма  

83.50 3.33 13.17 

8.Наставникот редовно ја изведува наставата  

83.84 8.33 7.83 

9.Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка 

83.83 9.50 6.67 

10.Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 

84.50 6.00 9.50 

11.Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите 

81.34 8.16 10.50 

12.Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се оцени нивото на 

совладаност на материјалот 

85.67 4.16 10.17 

13.Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни знаења и вештини  

81.32 4.18 14.50 
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14.За предметите постои соодветна основна и дополнителна литература 

83.33 7.83 8.84 

15.Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и испитите се во рамките на материјалот од 

предметната програма 

83.50 4.17 12.33 

16.Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со профилот на студиската 

програма  

81.00 8.50 10.50 

  

 

   Од резултатите од анкетата се гледа дека наставниот процес е оценет високо 

позитивен што укажува на фактот дека наставниците професионално и одговорно ја 

обавуваат наставата и објективно ги оценуваат резултатите од работата на студентите. 

Политиката на факултетот е да се обезбедат соодветните предавања во писмена форма за 

студентите. Истите се дистрибуираат на студентите, било да се во форма на авторизирани 

предавања, интерни скрипти, скрипти или учебници (со оглед дека факултетот е нов, во 

фаза за печатење се неколку учебници), без исклучок од сите професори , при што овој 

параметар беше доста солидно оценет.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

28. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 
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ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ БР.1 

[Скенирани документи како доказ за просторот предвиден за реализација на студиската 

програма] 

 

ПРИЛОГ БР.2 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од Законот за високо 

образование 

 

Јас [звање, име и презиме на наставникот], вработен на [име на институцијата каде 

што е во работен однос наставникот] ја давам следнава 
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И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на прв  

циклус студии, на студиската програма [наслов на студиската програма] на следниве 

предмети: 

 

1. [Се наведуваат предметите за коишто дава согласност наставникот] 

 

 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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ПРИЛОГ БР.3 

Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма  

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

1. Наслов на наставниот предмет Анатомија на животните  

2. Код ВФ.ЗП.111 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Прва година/Прв и Втор 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

20 

8. 
Наставник 

Доц. д-р. Мими Ристевски ДВМ 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: - Примена на теоретските сознанија за анатомијата на домашните животни;  

Подготовкаа за истражување на проблемите во; 

Специфични: -Познавање на содржината на анатомијата на животните ; 

Користење на наставно - програмски теории од предметната област; 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

ПРВ СЕМЕСТАР: 

1. OSTEOLOGIA  ET  SYNDESMOLOGIA  

- Nomina  anatomica  veterinaria (Анатомски термини кои се користат при ориентација на 

главата, трупот и екстремитетите, синтопија и топографија, делови на трупот, делови на 

главата, делови на екстремитетите. Региони на животинското тело: главата (regions capitis), 

вратот (regions colli), трупот (truncus: thorax, abdomen, pelvis, cauda), региони на градниот 

кош (regions pectoris), региони на стомакот (regiones abdominis), региони на карлицата 

(regions pelvicis). Екстремитети (membra), региони на предниот екстремитет (regions membri 

thoracici), региони на задниот екстремитет (regiones membri pelvini).  

- Остеологија, хондрологија и синдезмологија. Општо за скелетот. Состав и градба на 

коската. Васкуларизација на коската. Поделба на коските према: локализацијата, формата и 

големината. Истакнати делови на коската, продолжетоци за инзерција на мускулите, 

зглобни продолжетоци, зглобни вдлабнувања, отвори на коските, шуплини на коските. 

Развиток и растење на коската. Окостување.   

- Скелет: 1. коски на главата (ossa capitis): коски на лицето (оssa faciei) и коски на черепот 
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(ossa cranii). Коски на главата како целина. Коски на главата кај живината. 2. Коски на 

трупот (оssa trunci): рбетен столб (columna vertebralis), ребра (costae), градна коска (os 

sternum). 3. Koски на екстремитетите: а.) преден екстремитет (ossa membri thoracici): 

scapula, humerus, ossa antebrachii (radius, ulna), ossa carpi, ossa metacarpi, ossa digitorum 

manus, ossa sesamoidea. б.) заден екстремитет (ossa membri pelvini): cingulum membri pelvini 

(os coxae: os ilium, os ischii, os pubis), Карлична шуплина (Cavum pelvis), os femoris, patella, 

ossa cruris (tibia, fibula), ossa tarsi, ossa metatarsi, phalanges digitorumpedis et ossa sesamoidea. 

- Синдезмологија: Juncturae ossium - поврзување на коските (врзно, рскавично, коскено и 

мускулно ткиво).  

1. Јuncturae ossis cranii, Juncturae columnae vertebralis, a.) Преден екстремитет - Juncturae 

membri thoracici (Articulatio humeri, articulatio cubiti, articulatio carpi,  articulationes metacarpi, 

articulationes matacarpophalangea, articulationes digiti). 

b.) Заден екстремитет - Juncturae membri pelvini (symphisis pelvina, articulatio coxae, 

articulatio genus, articulatio tibio-fibularis, articulatio tarsi, articulatio tarsometatarsea, 

articulationes pedis). 

 

2. MYOLOGIA 

- Општо за мускулите, состав на мускулите, поделба според положбата и функцијата, 

тетиви, синовијални кесички, тетивни омотачи. Хемиски состав на мускулното ткиво  

1. Кожни мускули (musculi cutanei), мускули на главата (musculi capitis), мускули на лицето 

(musculi faciei), мускули на носот, мускули на ушната школка, мускули на долната вилица, 

мускули на вратот, трупот и опашката – musculi colli, trunci et caudae (мускули на 

вентралната страна на вратот, мускули на рбетниот столб, мускули на опашката), мускули 

на градниот кош, мускули на абдоминалниот зид, мускули кои ги поврзуваат предните 

екстремитети за трупот 2. Мускули на предниот екстремитет (мускули на рамениот зглоб, 

мускули на лакатниот зглоб, мускули на карпалниот зглоб, мускули на прстите). 3. 

Мускули на задниот екстремитет (внатрешни мускули на карлица, длабоки мускули на 

карлица, мускули на колкот, мускули на колениот зглоб, мускули на скочниот зглоб, 

мускули на прстите). 

   3.    Семинарска  работа 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

   1.  Nomina anatomica veterinaria (Анатомски термини кои се користат при ориентација на 

главата, трупот и екстремитетите, синтопија и топографија, делови на трупот, делови на 

главата, делови на екстремитетите. Региони на животинското тело: главата (regions capitis), 

вратот (regions colli), трупот (truncus: thorax, abdomen, pelvis, cauda), региони на градниот 

кош (regions pectoris), региони на стомакот (regiones abdominis), региони на карлицата 

(regions pelvicis). Екстремитети (membra), региони на предниот екстремитет (regions membri 

thoracici), региони на задниот екстремитет (regiones membri pelvini). 

   2.  Коски  на  главата 

   3.  Коски  на  трупот 

   4.  Рбетен столб 

   5.  Мускули  на  главата, вратот, трупот и опашката.   

   6.  Коски на граден кош  

   7.  Мускули на граден кош 

   8.  Стомачни мускули 
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   9.  Коски  и  врски  на  предните  екстремитети (зглобови, лигаменти)  

 10.  Мускули  на  предните  екстремитети 

 11.  Коски  и  врски  на  задните  екстремитети (зглобови, лигаменти)  

 12.  Мускули  на  задните  екстремитети  

 13.  Копито, Чапунки (Папци).  

 14. Рогови 

ВТОР СЕМЕСТАР: 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

1. Кардиоваскуларен систем.  

2. Телесни  шуплини  

3. Дигестивен систем (organa  digestorium )  

4. Респираторен систем (organa respiratorium)  

5. Мокрачни  органи (organa uropoetica )  

6. Полови  органи (organa genitalia )  

- Машки полови органи (organa genitalia masculinа) 

-Женски полови органи (organa genitalia feminina) 

7. NEUROLOGIA 

8. ENDOKRINOLOGIA 

9. ORGANA  SENSUUM 

10. INTEGUMENTUM  COMMUNE  

11.  ТОПОГРАФСКА  АНАТОМИЈА: 

         (компаративна анатомија кај: коњ, говедо, овца, коза, свиња, куче, мачка, кокошка)  

         - глава  и  врат 

         - граден кош 

         - абдомен  и  карлица 

         - екстремитети 

   12.  СЕМИНАРСКА  РАБОТА 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

   1. Срце  и  крвни  садови 

   2. Лимфен  систем 

   3. Oргани  за  варење  на храната  I  дел  (непреживни животни) 

   4. Oргани  за  варење  на храната  II  дел  (преживни животни) 

   5. Органи за дишење 

   6. Мокрачни  органи 

   7. Машки  полови  органи 

   8. Женски  полови  органи  

   9. ЦНС, периферен  и  автономен  нервен  систем 

   10. Ендокрини  жлезди  и  сетила 

   11. Кожа и деривати на кожата 

   12. Анатомија  на  живина 

   13. Топографска  анатомија  на коњ 

   14. Топографска  анатомија  на крава,  овца, коза. 

   15. Топографска  анатомија  на свиња 

   16. Топографска  анатомија  на куче  и  мачка 
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   17. Топографска  анатомија  на живина  

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
795  

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Прв семестар  

Теориска настава: 5 часа неделно (150 часа)  

Практична настава: 5 часа неделно (150 часа) 

Втор семестар  

Теориска настава: 5 часа неделно (150 часа)  

Практична настава: 5 часа неделно (150 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 300 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

300 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 195 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови(проверка на знаење): 

  

Прв семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Втор семестар: 2 тестирања 

х 40 бодови= 80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Прв семестар:7 бодови 

Втор семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Прв семестар:13 бодови 

Втор семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот .  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Мими Ристевски  

Анатомија на домашни 

животни - 

авторизирана скрипта 

Битола  2017 

2. 
Јанковиќ  Ж, Поповиќ 

С 

Анатомија  домачих  

животиња, 

Остеологија и  

миологија 

 

Београд 

 

1985 

 

3. 

 

Септимус Сиссон, 

Даниелс Гросман 

Анатомија домачих 

животиња 
Загреб 1962 

 4. Симиќ В, Јанковиќ Ж 

Анатомија  домачих  

животиња сисара, 

Спланхнологија 

 

 

Београд 

1986 

 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 

Милтон Хилдебранд 

Анализа на градба на 

рбетници 
Скопје 2009 

2. 
 

Владета Симиќ 

Нервни  систем  и чула 

домачих  животиња 
Београд 1996 

3. 

 

Јанковиќ Ж, 

Станојевиќ Д, 

Миладиновиќ Ж. 

Анатомија  домаќих  

животиња  сисара, 

Ангиологија 

Београд 2001 
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4. 
 

Петар Попеско 

Атлас  топографске  

анатомије  домаќих  

животиња 

Загреб 1988 

5. Двејн Е. Хејнс Невроанатомија   

6. Карел Ф. Лием 

Функционална 

анатомија на 

рбетниците 

  

7. Џ. С. Бојд 
Клиничка анатомија на 

куче и мачка 
  

8. Еванс Де Лахунта 
Водич за дисекција на 

кучето 
  

9. Џонс Хопкинс 

Атлас на човечката 

функционална 

анатомија 

  

10. Харолд Елис 
Анатомија на човекот 

на пресеци 
  

11. Кит Л. Мур 
Клинички ориентирана 

анатомија 
  

12. Томас Колвил 

Клиничка анатомија и 

Физиологија за 

ветеринарни 

техничари 

  

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Биологија на клетка 

2. Код ВФ.ЗП.112 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Прва година/Прв семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

5 

8. Наставник Редовен професор д-р Живко Гацовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за Биолологијата на клетка; Подготовка за 
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истражување на проблемите во Спечифични: Познавања на содржините на Биологијата на 

клетка; Користење на наставно-програмски теории од предметната област. 

11. Содржина на предметната програма: 

Концепциски со предметот се воведуваат студентите во основните поими на цитологиjaта. 

Проучување на структурата на прокариотска и еукариотска клетка,органски и неоргански 

дел на клетката. Со програмата се опфатени сруктура на микроскоп,структура на 

прокариотска и еукариотска клетка и разликите помеѓу еукариотска и прокариотска 

клетка.Целта е студентите да се стекнат со основни искуства и познавања на цитологиjата 

кои ќе им бидат база во проучување на блиските дисциплини, хистологиja и ембриологиjа 

и.т.н 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Воведно запознавање со биологијата на клетка. Историски реазвој на биологијата на 

клетка. Клетка. Структурни делови на клетката. Клеточна мембрана. Цитоплазма. Јадро 

(ДНК,РНК,хроматин, јадренце). Прокариотска  клетка. Еукариотска клетка. Хемиски состав 

на клетката Структура на еукариотска клетка. Структура на прокариотска клетка. 

Цитоплазматски органели (ендоплазматски ретикулум, Голџиев систем, 

митохондрии,рибозоми, лизозоми, центрозоми, микротубули). Комуникација на клетката со 

внатрешната и надворешната средина. Делба на клетка (Митоза – делба на соматските 

клетки и Мејоза – редукциона делба или делба на половите клетки). Гаметогенеза (оогенеза 

и сперматогенеза). Фузија на клетките. Фертилизација на клетките. Видови на клетки 

(канцерогени и стем клетки). 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Со теоретскиот дел од  вежбите студентите ќе се запознаат: Клетка- видови клетки. Нивоа 

на организација на живата материја. Макромолекули. Запознавање и работа со светлосниот 

микроскоп. Видови светлосни микроскопи. Видови електронски микроскопи. 

Микроскопски техники. Подготвување на временски и траен препарат. Прокариотска и 

еукариотска клетка. Клеточен граничен комплекс. Специјализирани клеточни контакти. 

Ендоплазматски ретикулум. Голџиев систем. Лизозоми. Митохондрии. Пероксизоми. 

Рибозоми. Разделување на смеса од клетки. Изолирање клеточни органели. 

Диференцијално центрифугирање HPLC, електорфореза. Цитоскелетни структури. 

Микротелца, микротубули. Органели за движење. Јадро и јадрени елементи. Интерфазно 

јадро- морфолошки и цитохемиски особини. Делба на клетка. Митоза, мејоза. Во 

практичниот дел од вежбите студентите ќе можат да приготвуваат препрати, да 

микроскопираат веќе изработени препарати или да опишуваат електронограми. Ракување 

со микроскоп и микроскопирање. Набљудување под светлосен микрскоп на различни 

видови клетки (прокариоти, еукариоти) форми и големини. Набљудување на осмоза кај 

Elodea canadensis и кај јајце. Приготвување на микроскопски препарати за набљудување 

на: гликоген во црнодробни клетки, фагоцитоза, секреција, липиди во реактивни клетки, 

кисела фосфатазна активност, препарати за лизозоми во култура од квасец, боење со 

неутрално црвено. Изолирање јадра од црн дроб Изолација на ДНК. Разделување на 

макромолекули по големина - хоризонтална гел електрофореза. Електронограми: 

плазмалема, микровили, базална мембрана, Zonula ocludens, Macula adherens, 

Hemidesmosoma, Nexus, синапси, липиден двослој, гликокаликс, ресички и флагели.. 

Електронограми: ЕПР, АГ, Лизозоми, ендоцитоза, митохондрии, интерфазно јадро, фази на 

делба.  
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12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
135 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 
 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови (проверка на знаењето): 

Прв семестар 2 писмени тестирања 

2 тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичниот дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  
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21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.бр

ој  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

Pollard, T.and W. 

Earnshaw, 

(USA), 2002 

 

Cell 

Biology Saunders 

 

Elsevier 

Science 

(USA) 

 

2002 

 

2. 

Stephanova E,and T. 

Topouzova. 

2001 

 

Vocational training in 

Biotechnology 

innovation 

and Enviropment 

Prote 

ction.Module III. 

Part 4: Isolation and 

purification of 

cellular 

organels. 

 

BioINEP 

Published 

 

2001 

 

3. 

Morgan, S,J. and 

D.C. 

Darling, 

 

Animal cell culture, 

The 

INTRODUCTION 

TO 

BIOTECHNIQUES 

 

Scientific 

Publishers 

 

1993 

 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Tопузова -

Христова, Веселина 

Москова –

Думанова, Ралица 

Валчева-Саркар, 

Елена Стефанова. 

 

Клеточна 

Биологиjа ,, 

Практикум за 

вежби. 

Софиjа. 

 

ISBN 954- 

91356-9-1. 

 

2008 
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2. 

Alberts B., D. Bray, 

J. 

Lewis, M. 

Raff, K. Roberts, 

J. Watson, 

 

Molecular Biology of 

the 

Cell 

 

Publishing Inc. 

 

1999 

 

3. 

Боjаджиева 

-Михаjлова А., 

М Бакалска, И. 

Атанасов, К. 

Манова-Тодорова, 

Р. Денкова, Л 

Канчева, А . 

Тутекова. 

 

 

Раководство по 

електронска 

микроскопиjа 

Универзитетс

ко 

издателство ,, 

Климент 

Охридски 

 

1991 

 

 

  4. 

Сузан Р. Барнум 

Универзитет во 

Мајами 

Биотехнологија 

Tomson 

Brook/Cole, a 

devision of 

Tomson 

Learning, Inc. 

ISBN 978-0-

49501-927-5 

(Превод-

Печати: 

печатница АД 

″Напредок″ 

Тетово.Прево

д) 

 

2005 

 

 5. 

Дејвид А. Миклос,  

Грег А.Фрејер со 

Дејвид А. Кроти 

Наука за ДНК 

 

Издавач Арс 

Ламина ДОО, 

авторски 

права © 2011. 

ISBN 978-608-

229-071-3. 

2002 

 

 6. 
Давид Боул 

 

Механика на 

клетката 

 

Издавач Арс 

Ламина ДОО, 

авторски 

права © 2011. 

ISBN 978-608-

229-259-5. 

2002 
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 7. 

 

Де Вита 

 

Канцер: онколошки  

принципи и 

практика 

 

Табернакул за 

македонското 

издание 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Биофизика 

2. Код ВФ. ЗП.113 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Прва година / Прв   

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

5 

8. Наставник Редовен Проф. д-р. Ратка Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување основни знаења за физичките 

основи за некои биолошки процеси и техниките за нивно проучување, како и разбирање на 

физичките концепти на современите дијагностички и тераписки постапки во медицината.  

11. Содржина на предметната програма 

Предмет и задачи на биофизиката во ветеринарната медицина. Основи на биомеханиката. 

Работа. Динамика на тврдо тело во ротација. Хармониски осцилации.. Природа и физички 

карактеристики на звукот. Биомеханика на флуиди. Хемодинамика. Молекуларна физика. 

Закони на права и наизменична струја. Основни закони на геометриската оптика. 

Радијациска биофизика. Влијание на јонизирачките зрачења врз живата материја. 

Дозометрија. 

12. Методи на учење  

Теориска настава: предавања во голема група  

Практична настава: вежби во помали групи. 
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13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
135 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

  

16.3 Домашно учење                        60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови (проверка на знаењето): 

 

2 тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичниот дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Н. Андоновска Биофизика, 

Универзите

т 

―Св.Кирил 

и методиј‖ 

Скопје, 

(1995) 

2.  
   

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

W. Hoope, W. Lohman, 

H. Markl, H. Ziegler 

 

Biophycs 
Springer-

Verlag, 
1983 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Хемија 

2. Код ВФ. ЗП.114 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 
Академска година / семестар 

Прва година / Прв   

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

 

5 
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кредити 

8. 
Наставник 

Доц. др. Милена Петковска Јанкуловска  

 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Теориската настава од предметот Хемија 

има за цел да ги запознае студентите со главните принципи на онаа материја, која е 

неопходна за формирање на современ доктор по ветеринарна медицина, односно материја 

која ќе послужи како основа за сродните дисциплини биологијата, биохемијата, и др. 

Практичната настава од предметот Хемија има за цел да ги запознае студентите со 

основите на општа, неорганска и органска хемија, како и за стекнување на знаења за 

хемиската структура на супстанциите, промените и реакциите кои се важни во 

ветеринарната медицина. 

11. Содржина на предметната програма 

Теориска настава Вовед. Градба на супстанциите. Дисперзни системи. Киселини и бази. 

Реактивност. Вовед во неорганска хемија. Елементи од а- подгрупа на седмата, шестата, 

петтата, четвртата и третата група на периодниот систем. Алкални земноалкални елементи . 

Елементи од б-подгрупа- метали. Вовед во органска хемија. Јаглеводороди. Органски 

соединенија кои содржат кислород. Органски соединенија кои содржат азот.  

Практична настава Пресметковни вежби (стехиометрија). Волуметриска анализа. 

Квалитативна анализа. pH и пуфери 

12. Методи на учење  

Теориска настава: предавања во голема група  

Практична настава: вежби во помали групи. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
135 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1 

 
Проектни задачи 
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16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

  

16.3 Домашно учење                        60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови (проверка на знаењето): 

 

2 тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
                                  7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен испит-вежби (7 бодови) 
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Олга Бауер : 
Општа и неорганска 

Хемија: 

Земјоделск

и Факултет 

Скопје 

2001 
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2.  

OPĆA I 

ANORGANSKA 

KEMIJA 

Školska 

knjiga, 

Zagreb 

1988 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

I. Filipović, S. 

Lipanović: 

OPĆA I 

ANORGANSKA 

KEMIJA 

Školska 

knjiga, 

Zagreb 

1988 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Хистологија и ембриологија  

2. Код ВФ.ЗП 115 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Прва година / Прв и Втор  

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

9 

8. Наставник Доц. д-р Георги Пенчев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Биологија на клетка  

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за хистологијата и ембриологијата; Подготовка 

за истражување на проблемите во хистологијата и ембриологијата . 

Специфични:  Познавање на содржината на предметот хистологија и ембриологија; 

Користење на наставно-програмските теории од предметната област. 

   

11. Содржина на предметната програма:  

Запознавање на студентите со нормалната микроскопска градба на животинскиот 

организам како и со начинот на кој овие ткива се распоредуваат при градењето на органите. 

Познавањето на нормалната микроскопска градба на различните видови на ткива и органи 
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претставува неопходна основа за понатамошното образование, а особено за оспособување 

за работа и дијагностика во областа на патолошката морфологија и патолошката 

хистологија, како и во сите други гранки на ветеринарната медицина. Запознавање на 

студентите со основите на ембриогенезата и морфогенезата, спречување на настанувањето 

на преднаталните пореметувања, како и обрнување внимание на критичните фази во текот 

на развитокот на секој орган поодделно.Изучувањето на специјалната ембриологија пак, 

има за цел опфаќање на феталниот период кој започнува со завршувањето на создавање на 

зачетоците на сите органи и трае до крајот на интраутериниот живот. Исто така 

ембриологијата го објаснува и изучува созревањето на ткивата и органите и нивното 

дооформување, како и формирањето и растењето на целото тело, до добивање на 

дефинитивниот облик и положба. 

 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

 

Општа хистологија:  

- Вовед во хистологијата;  

- Основни поими на хистолошката техника;  

- Поделба на ткивата:  

- Епително ткиво(плочест,кубичен,цилиндричен епител, Еднослојни и повеќеслојни 

епители, Уроепител Жлезден епител); 

- Сврзно ткиво(клетки на сврзното ткиво,влакна на сврзното ткиво, видови на сврзни 

ткива; 

- Рскавично ткиво(хијалина, еластична, фиброзна рскавица) ;  

-  Коскено (клетки на коскено ткиво, градба на остеонот) ; 

- Мускулно ткиво (мазна, напречно-пругаста,срцева мускулатура) ; 

- Нервно ткиво (неврони, синапси, глија клетки).  

 

Специјална хистологија: 

- Кардиоваскуларен систем: срце,артерии,вени,капилари,крв и состав на крвта, 

- Циркулаторен лимфен систем: лимфни садови, лимфни органи:лимфни јазли, 

слезина, тимус; 

- Дигестивен систем: усна празнина, јазик, хранопровод, желудник, тенки и дебели 

црева;  

- Органи асоцирани со дигестивниот тракт: плунковни жлезди,кепар, панкреас;  

- Машки репродуктивен систем: тестис, епидидимис, семевод;  

- Женски репродуктивен систем; јајник, јајцевод, утерус;  

- Уринарен систем: бубрег,мочовод,мочен меур;  

- Респираторен систем:носна празнина, трахеја,бели дробови;  

- Кожа и деривати на кожа: слоеви на 

кожата:епидермис,дермис,субкутис,влакна,нокти,рогови,папци; 

- Нервен систем: градба на нервното ткиво, голем мозок, мал мозок, рбетен мозок;  

- Фоторецепторен и аудиорецепторен систем.  

- Ендокрин систем. 
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       - Вовед во ембриологијата; 

       - Периодизација во преднаталниот развој (предембрионален, ембрионален и фетален 

период); 

       - Принципи и процеси на ембрионалниот развиток; 

       - Клеточна репродукција и молекуларна репликација; 

       - Анатомија на машки и женски репродуктивен тракт; 

       - Гаметогенеза (примордијални герминативни клетки, фази на гаметогенеза, оогенеза, 

сперматогенеза, полов диморфизам); 

       - Градба и состав на половите клетки  (морфологија и состав на јајцеклетка и 

сперматозоид); 

       - Оплодување и ин/витро производство на ембриони; 

      - Делба на ембрионот (браздење, фрагментација, сегментација);  

      - Гаструлација; 

      - Развиток на осовинските органи формирање на нотохорда и диференцијација на 

мезодермот); 

      - Развиток на различните видови на ткива (мезенхим, епително, сврзно, потпорно 

механичко, нервно, мускулно, полово); 

     - Имплантација (нидација) и екстраембрионални обвивки;  

     - Плацентација, карактеристики на плацентите кај различните домашни животни, 

функција на плацентата; 

     -Органогенеза кај рбетниците; 

      - Формирање на младиот плод; 

      -Развиток на: врат и бранхијални структури, екстремитети, органски системи:нервен 

систем, сетилни органи, дигестивен, респираторен, урогенитален кардиоваскуларен, 

ендокрин систем и кожа и нејзини деривати.  

 

 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

- Ракување со микроскоп ; 

- Подготовка на хистолошки препарат: земање на материјал, фиксација,калапење во 

парафин,сечење со микротом,боење на препаратот: стандардно (хематоксилин -

еозин), специјални боења:имунохистохемија; 

- Поделба на ткивата: епително, сврзно, рскавично, коскено, нервно ткиво;  

- Хистолошка градба на органски системи: 

-  Кардиоваскуларен систем: срце, крвни садови:артерии, вени, капилари; 

- Лимфоретикуларни органи: лимфен чвор, слезена; Лимфоепителни органи:тимус;   

- Дигестивен тракт: јазик,хранопровод, желудник, тенко и дебело црево;   

- Придружни жлезди на дигестивен тракт: плунковни жлезди, црн дроб,панкреас;  

- Респираторен систем:трахеја, бронх, бронхиоли,алвеоли;  

- Уринарен систем:бубрези, мочоводи, мочен меур; 

- Кожа и нејзини деривати(епидермис, дермис,хиподермис,влакна, потни и лојни 
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жлезди); 

- Машки полови органи: тестис, епидидимис,семеводи; 

- Женски полови органи:јајник, јајовод,утерус;  

- Нервен систем:Голем мозок, мал мозок, рбетен мозок; 

- Фоторецепторен и аудиорецепторен систем.  

- Ендокрин систем. 

 

       - Научни техники кои се применуваат во ембриологијата; 

       - Анатомија на женски полови органи;  

      - Анатомија на машки полови органи; 

     -  Гаметогенеза; 

     -  Поим, градба и состав на машка и женска полова клетка; 

     -  Оплодување; 

     -  Ин витро фертилизација на јајцеклетки;  

     - Сегментација на ембрионот;  

     -  Гаструлација;  

     -  Имплантација;   

     - Плацентација;  

     - Плацентација и видови на плаценти. 

 

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
210 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Прв семестар  

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

Втор семестар  

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 1 часа неделно (15часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 90 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

  Часови 

16.3 Домашно учење 75 часови 
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17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови (проверка на знаењето): 

 

Прв семестар: 

2 тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

Втор семестар: 

2 тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

17.2 

Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна:  

 

Прв семестар:  7 бодови 

Втор семестар: 7 бодови 

17.3 
Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен испит-вежби (7 бодови)  

Прв семестар:  13 бодови 

Втор семестар: 13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

Junqueira L.C, Carneiro 

J. 

Основи  на 

хистологијата, текст 

и атлас , 

,2005,  превод 

Скопје, 2009 

,2005,  превод 

Скопје, 2009 

2. Semuelson D. 

Учебник по 

ветеринарна 

хистологија 

АРС Ламина 

ДОО, 2012 

АРС Ламина 

ДОО, 2012 
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3. 
Поповски К. 

Кочоски Љ. 
Ембриологија 

Факултет за 

Ветеринарна 

медицина - 

Скопје 

2004 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 

Bumbasirevic V. 

Histoloski atlas, 

стр. 1-196 
Beograd, 2005 

2. Eroschenko V. 

Di Fiore atlas of 

histology with 

functional 

correlations 

Lea and 

Febiger, 

Philadelphia, 

London 

1993 

3. Кочоски  Љ. 
Практикум 

Ембриологија 

Факултет за 

Ветеринарна 

медицина - 

Скопје 

2000 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Биохемија 

2. Код ВФ.ЗП.116 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Прва година / Втор 

семестар  

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

5 

8. 
Наставник 

Доц. др. Милена Петковска Јанкуловска  

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Хемија 

10. Наставна содржина од овој предмет ќе придонесе кон развој на следните ошти и 

специфични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за Биохемијата ;Подготовка за истажување на 
проблемите во Биохемијата : 

Специфични: -   Познавања на содржината на Биохемијата; 

Користење на наставно-програмски теории од предметната област;  



74 

 

11. Содржина напредметната програма 

Да се запознаат студентите со основните принципи на биохемијата како и нејзина примена 

во ветеринарната медицина. 

Содржина на теоретскиот дел на предметот:  

Целта на изучувањето на Биохемијата е студентите да се запознаат со основните закони на 

хемијата и физиката, применети во системите на живата клетка, односно да се запознаат со 

хемиските процеси во живиот организам. Студентите се запознаваат со структурата на 

биолошките макромолекули како основен градбен супстрат на живата материја, 

интеракцијата на тие молекули и процесите на оксидативна деградација (катаболизам) и 

биосинтеза (анаболизам) и нивното значење во биохемијата. Исто така, посебно е 

обработена трансмисијата и експресијата на генетичката информација како вовед во 

дескрипцијата на структурата на нуклеинските киселини и нивната функција во 

репликацијата, транскрипцијата и транслацијата. 

Главна задача на предметот е студентите да се запознаат со структурата и функцијата на 

макромолекулите во живата клетка, а знаењата ќе ги надградуваат со биохемиско 

објаснување на физиолошките процеси. Исто така обработени се и регулацијата и 

интеракцијата на метаболските процеси. Биохемијата како базичен предмет им помага на 

студентите да стекнат знаења за структурата и функцијата на биолошките макромолекули и 

нивните интеракции. Сите теоретски сознанија, студентите ги проверуваат и утврдуваат со 

практична лабораториска работа и вежби.  

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

 Во текот на практичната лаборториска работа студентите се стекнуваат со базични 

искуства во експерименталната работа со биолошките материјали, при што е посебно 

обработен основниот приод на безбедност кон земање на материјал за анализа и заштита на 

аналитичарот. Студентите се запознаваат со основните аналитички биохемиски методи 

(титрација, кинетички методи, различни хроматографски техники, електрофореза, 

спектрофотометрија, екстракција, ензимско-имунолошки техники, ELISA, PCR и др.) и 

инструментите кои се користат во лабораторијата. Студентите се обврзани да изработат по 

еден краток проект во кој ќе ги сублимираат своите знаења (изолација и идентификација на 

биолошките макромолекули од различен биолошки материјал, како на пример:  

имуноглобулини, ензими, гликоген, липиди, нуклеински киселини и сл.). Своите наоди 

студентите се должни да ги презентираат и дискутираат пред своите колеги. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
135 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 3 часа неделно (45часа)  

Практична настава: 2 часа неделно 130 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаењето):  

2 тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен испит-вежби (7 бодови) 
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 



76 

 

1. 
М. Јорданоски; Б. 

Јорданоска 

Биохемија 

рецензиран учебник 

Ветеринарен 

факултет- 

(во печат) 

2009 

 

2. 

Слобода Џекова, 

Стојкова и 

соработниците 

Практикум по 

биохемија 

 

Студентски 

збор, Скопје 

 

1991 

 

3. 

 

Персида Беркеш, 

Момчило Михајловиќ 

Практикум из 

биохемије 

Научна 

књига, 

Београд 

1990 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Х. Мајиќ, С. Спасиќ 

 

Практикум из 

Медицинске 

биохемије 

Научна књига, 

Београд 
1986 

2. 

Н. П. Мешкова, С. Е. 

Северин 

 

Практикум по 

биохемии 
Москава 1979 

3. 
Божидар Николиќ 

 
Биохемија 

Нучна књига, 

Београд 
1980 

 
 4. Мајкл М. Кокс 

Принципи на 

биохемијата 
  

  5. Момчула Јорданоски Биохемија   

 
 6. Карлсонс 

Биохемија и 

патобиохемија 
  

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Генетика  

2. Код ВФ.ЗП.117 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Прва година/Втор семестар 

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

3 

8. Наставник Редовен професор д-р Живко Гацовски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Биологија на клетка 



77 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Концепциски со предметот се воведуваат студентите во основните поими во Генетиката  

 

 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот:  

Историски развој на генетиката. Поделба на генетиката. Основни правила-законитости на 

наследување на својствата при хибридизација. Основни законитости на науката за 

наследување на својствата. Монохибридно вкрстување. Тест вкрстосување. Повратно 

вкрстосување со доминантниот родител. Дихибридно вкрстување. Трихибридно 

крстосување. Полихибридно наследување. Интермедијарно наследување на својствата. 

Генотип и фенотип. Наследни својства или гени. Градба на генот. Функција на генот. 

Генски алели. Форми на интеракција помеѓу гените. Доминантен и рецесивен ефект на 

гените. Епистатички ефект на гените или интерлокусна интеракција. Пенетрабилен и 

експресивен ефект на гените. Летален или семи летален ефект на гените. Плеотропен ефект 

на генот. Полигено наслесување. Епистаза. Предоминантност. Адитивно делување на 

гените. Наследување на квантитативните својства. Хромозоми. Број . Структура. Хемиски 

состав и својства на хромозомите. Политени хромозоми. ДНК. РНК. Транскрипција. 

Транслација. Производство на протеини.. Делба на клетката (Митоза и Мејоза). Разлика 

помеѓу делбите. Кросинговер. Хромозомски карти . Генетика на полот. Полови хромозоми.. 

Промени во структурата на хромозомите (аберации). Промена во бројот на хромозомите 

(полиплоиди и анеуполоиди). Мутации. Клонирање. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

 Микроскопско пратење на делбата на клетката. Микроскопско пратење на хромозомите. 

Предмет и задача на генетиката. Поделба на Генетиката.  Закони на Мендел (задачи). 

Определување на генотипот на родителите по фенотипот на потомството (задачи). 

Повратно и анализирано вкрстување (задачи). Плеотропија пенетрантност летално дејство 

на генот (задачи). Значење на интермедиерното наследување (задачи). Множествен 

алелизам (кодоминирање) (задачи). Крвни групи на човекот (систем ABO) (задачи). 

Имунолошка карактеристика (задачи).  

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
75 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2часа неделно (30часа)  

Практична настава:1 час неделно (15 часа) 

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 
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активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаењето): 
2 тестирања х 40 бодови = 

80 бодови  

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на  практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 5 (пет) (F) 

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 100бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 
Задолжителна литература  
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Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Ред. проф.. д-р Живко 

Гацовски 

 

Генетика(ракопис 

необјавени 

предавања-интерна 

скрипта) 

 

 

 

 

2. 
Ninoslav Ɖelić i Zoran 

Stanimirović 

 

Principi Genetike 

Elit. Medica 

Beograd 

2009 

 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

Vitomir Vidović i 

Dragomir Lukaĉ 

Genetoka Ţivotinja 

Univerzitet u 

Novom Sadu-

Poljoprivredni 

fakultet 

2010 

2. 

Vitomir Vidović i 

Milanko Stupar 

 

Molekulska genetika 

Univerzitet u 

Novom Sadu-

Poljoprivredni 

fakultet 

2010 

3. 
 

Vitomir Vidović 

Principi i metodi 

oplemenjivanje 

zivotinja 

Univerzitet u 

Novom Sadu-

Poljoprivredni 

fakultet 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Зоологија 

2. Код ВФ.ЗП.118 

3. Студиска програма  Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 
Академска година / семестар Прва година/Втор семестар 

 

7

Број на 

ЕКТС 

 

3 
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.  кредити 

8. Наставник Редовен  професор д-р Живко Гацовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 Биологија на клетка 

10. Цели на предметната програма:  

Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за Зоологијата; Подготовкаа за истражување на 

проблемите во зоологијата; Стекнување знаења за животинскиот свет, таксономија на 

животните и нивното значење. Специфични: Познавање на содржината на Зоологијата; 

Стекнување основни вештини во практичносо запознавање на надворешна и внатрешната 

градба на животните.  Користење на наставно - програмски теории од предметната област; 

11. Содржина на предметната програма 

Наставните единици по предметот Зоологија предвидуваат едукација на студентите на 

Факултетот за Ветеринарна медицина за основите на биологијата, морфологијата и 

разликите меѓу животинскиот и растителниот свет како и запознавање со 

функционирањето на екосистемот, ланецот на исхрана и влијанието на човекот. 

Запознавање со таксономските, филогенетските, морфолошките, еколошките, етолошките, 

здравствените и другите особености на претставниците на поедини систематски единици.  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

 Дефиниција на зоологијата. Развиток на зоологијата. Општа зоологија: Живот и разлики 

помеѓу животните, растенијата и човекот. Големина, форма и симетрија помеѓу животните. 

Цитологија и Хистологија. Органологија (органели, органски апарати, органски системи и 

организам). Размножување на животните. Гаметогенеза. Оплодување. Регенерација. 

Ембриотрансфер (трансплантација на оплодени јајца). Клонирање. Останати функции на 

животните (имунитет, осмотска и јонска регулација, биолуминисценција). Етелогија. 

Екологија. Зоографија. Палентеологија. Еволуција. Специјална зоологија: Дефиниции 

(систематика, таксономија, класификација), категоризација и Бинарна номенклатура – 

Линне. Филогенија и еволуција (Дарвинизам) вовед во систематиката – филогенетско 

стебло: поделба на живиот светна шест царства: Prokariota, Arahea, Protisti, Animalia, Plante, 

Fungy и Eukarioty. Праживотни - Protozoa: Камшичари - Flagelata, Спорозоа - Sporozoa, 

Инфузории – Ciliata,  Сонгери - Porifera, Останати паразоа (Placozoa, Mezozoa). Плоснати 

црви – Platodes (Трепчести црви - Tubelaria, Метили - Trematodes и Тении - Cestodes). 

Коприварки - Cindarija. Ребрачи - Stenophora. Цевчести црви – Ascheminthes. Мекотелци - 

Mollusca (Полжави - Gastropoda, Школки - Bivalvia и Главоношци - Cephalopoda). Цевчести 

црви - Annelida. Членконоги - Antropa (пајаковидни членконоги - Arachnida, стоногалки - , 

ракови Krustacea и Stonogalki-Myriapoda). Инсекти - Insekta (Hexsapoda) . Хордни животни -  

Chordona (мантијаши - Tunicata, безчерепни животни – Acrania и рбетници - Vertebrata). 

Риби - Pisces. Водоземци - Amfibia. Лазачи - Reptilia: Анаспида-Желки - Shelonia, 

Lepidosauria (Гуштери - Lacertilia, Крокодили - Архосауриа. Птици – Авес. Цицачи-

Mamalia: карактеристики и поделба на Monotermata, Marsupialia, Еутхериа, Mamalia – 

редови: Insektivora, Китови - Cetacea. Гризачи - Rodentia, Зверови – Carnivora. 
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Непарнокопитни – Perisodaktilia. Парнокопитни – Artiodaktilia. Примати - Primates 

(мајмуни). човеколики мајмуни – Hominidae: Гибони - Hylobartidae . човеколики мајмуни- 

Pongidae  (Горила, Шимпанза,  Хоминидае). 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: 

Теренски вежби  - посета на паркови и зоо градина и запознавање со животинскиот свет 

карактеристиките и разликите меѓу нив како и запознавање со еколошките законитости на 

функционирањето на еко системот. 

лабораториски вежби – запознавање со основните карактеристики на преставниците на 

поедини систематски единиции диференцијација на нивната биологија и морфологија  

12. Методи на учење:  индивидуално 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
75 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на  практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Ред. проф.. д-р Живко 

Гацовски 

 

Зоологија (ракопис 

необјавени 

предавања-интерна 

скрипта) 

 

 

2015 

 

2. 
Мирче Наумовски 

 
Зоологија 

Графитосок, 

Скопје 

 

 

3. 
 

Александар Димовски 

Зоологија на 

‗рбетници 

Скопје: НИО. 

Студенски 

збор. 

1991 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Дејвид Берни 

ЖИВОТНИ –

Голема илустрирана 

енциклопедија 

Дејв 

COPYRIGHT 

©2001 London 

, a PENGUIN 

COMPANY 

Издавач: 

Превод-

Младинска 

книга-Скопје . 

2014 
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2. 
 

Грегор Медвед 

ОКЕАН–Голема 

илустрирана 

енциклопедија 

Младинска 

книга-Скопје 

во соработка 

со Младинска 

книга-Београд 

и Младинска 

книга Загреб 

2010, 

2010 

3. 
 

Јонче Шапкарев 

Зоологија на без 

‗рбетници 

Скопје: НИО. 

Студенски 

збор. 

1991 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Хранителни, лековити и отровни растенија  

2. Код ВФ.ЗП.119 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
 

Прва година/Втор семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

3 

8. Наставник Редовен  профeсор д-р Живко Гацовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: 

Општи: -Примена на теоретски сознанија за Хранителните, лековити и отровни растенија; 

Подготовка за истражување на проблемите во: Специфични:-Познавање на содржината 

наХранителните, лековити и отровни растенија; Користење на наставно-програмските 

теории од предметната област; 

11. Содржина напредметната програма 

Концепциски со предметот  студентите се запознават со стопанското значење на 

хранителните,лековитите и отровни растенија .Проучување на поделбата на 

хранителните,лековитите и отровните растенија во ливадите и пасиштата. Со програмата се 

опфатени хранителните растенија(класести и мешункасти), лековити и отовни растенија. 

Стопанското значење на одделниоте групи на растенија. Целта е студентите да се стекнат 

со знаења за стопанското значење на хранителните,лековитите и отровни растенија.  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Местото на хранителните, лековитите и отровните растенија во природните ливади и 
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пасишта. 

Стопанското значење на хранителните, лековитите и отровните растенија во природните 

ливади и пасишта. Поделба на хранителните, лековитите и отровните растенија во ливадите 

и пасиштата и нивни карактеристики. Поделба на хранителната растителност во ливадите и 

пасиштата. Ботанични и производствени карактеристики на одделните хранителни, 

растенија во ливадите и пасиштата. Поделба на лековитата растителност во ливадите и 

пасиштата.Ботанични и производствени карактеристики на одделните лековити  растенија. 

Поделба на отровната растителност во ливадите и пасиштата.Ботанични и производствени 

карактеристики на одделните отровни растенија во ливадите и пасиштата.Подигање на 

вештачки тревници (ливади и пасишта). Припремање и чување на сеното. Фуражен зелен 

конвеер. Припремање на сенажа. Припремање на силажа. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Запознавање на студентите со хранителните, лековитите и отровните растенија 

Едногодишни растенија пример: Барски вијук–Festuca arudinacea , Острика-Festuca spadicea 

и.т.н. Многугодишни класести растенија пример: Мачкина опашка-Phleum pretense,Лисичја 

опашка-Alopekurus pretense.Лековити растенија пример: Ајдучка трева- Ashillea 

millefolium,Трн- Ononis spinosa и.т.н.Отровни растенија пример: Гавез- Siymphitum oficinale 

Какол- Agrostema gitago.и.т.н.Подобрување и негување на природните пасишта.Подигање 

на ливади и пасишта.  

12. Методи на учење : Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
75 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 бодови = 

80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 
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17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на  практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Ред. проф.. д-р Живко 

Гацовски 

 

Хранливи, лековити 

и отровни растенија 

(ракопис необјавени 

предавања-интерна 

скрипта) 

  

2.     

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. Џенет Маринели РАСТЕНИЈА 

Дејв 

COPYRIGHT 

©2004 Dorling 

Kindrsley 

Limited.Londo

n.Младинска 

кига –Скопје 

2014. 

2014 

2. Џукиќ Д 

Биљке за 

производну сточне 

хране, Нови Сад 

Нови Сад 2002 

3. Данон Ј, Блажевиќ Ж 

Хранливо, 

лековито, отровно и 

зачинско биље, 

Београд 

Универзитет 

Београд 

 

1989 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Вовед во ветеринарна медицина 

2. Код ВФ.ИП.011 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
 

Прва година /Втор семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

1 

 

8. Наставник Доц.д-р Мими Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи:вовед во поим, организираност и значење на ветеринарната медицина ; 

Специфични: -   Познавање на содржината на вовед во ветеринарната медицина; 

Користење на наставно-програмски теории од предметната област. 

11. Содржина на предметната програма 

Вовед во ветеринарната медицина. Историја на ветеринарната медицина. Историја на 

ветеринарното образование. Организираност на ветеринарната професија. Примарно, 

секундарно и терцијарно ветеринарно здравство. Студиум на ветеринарна медицина на 

Ветеринарен факултет Битола. 
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12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава  15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

  Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знење): 
2 тестирања х 40 бодови = 

80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен испит-вежби (7 бодови) 
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  
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21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Доцент д-р Панче 

Дамески 

Вовед во 

ветеринарната 

медицина (ракопис 

необјавени 

предавања-интерна 

скрипта) 

 2017 

2.     

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.  Интернет    

2.     

3.     

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Биоклиматологија и Биометеорологија 

2. Код ВФ.ИП.012 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
 

Прва година/Втор семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

1 

8. Наставник Редовен  профeсор. д-р |Живко Гацовски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 
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10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

спечифични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за Биоклиматологија и Биометереологија;  

Подготовка за истражување на проблемите во Спечифични: Познавања на содржините на 

Биоклиматологија и Биометереологија; Користење на наставно-програмски теории од 

предметната област.    

11. Содржина на предметната програма 

Стекнување потребни знаења кои ќе и овозможат на студентите по ветеринарна медицина,  

климатските, микроклиматските и метеролошките прилики да ги поврзaт со здравјето на 

животното , да со користење на овие показатели ги унапредат здравствената состојба на 

животните, да ги препознаат како причинители за болести или како предизвикувачи за 

развој на болести чии причинители се микроорганизми и паразити. Да знае да ги искористи 

стекнатите знаења во спречување на неповолното делување на климатските, 

микроклиматските и микроклиматските причинители врз здравјето на животните и нивно 

искористување за подобрување на здравствениот статус на животните. Да се оспособи 

ветеринар да активно да се вклучи во програмата за заштита на животната средина 

спречување на промената на микроклиматските и метролошките и климатските промени на 

загадувачите од сточарското производство. Студентот треба да има предзнаење на кои 

начини делува климатските и метеролошките причинители врз здравјето и продуктивноста 

на животните. Стекнатите знаења да се применат се со цел за спречување на негативното 

дејство врз сточарското производство на локална и глобална климатска промена.  

Содржина на теоретскиот дел на предметот:  

Општи поими и значење на биоклиматологијата и биометерологијата за ветеринарната 

медицина (дефиниција за биоклиматологија, дефиниција за биометерологија, дејство на 

климатските причинители врз здравјето  и продуктивноста на животните, дејство на 

климатските причинители на развојот и опстанонокот на предизвикувачите на болести кај 

животните, улога на климатските и и метеролошките причинители во епизотииологијата ). 

Дејство на климатските и метеролошките причинители врз живиот свет ( директно дејство 

на климатските причинители на флората и фауната, индиректно дејство на климатските 

причинители на климатските и метеролошките причинители врз сточарското производство, 

здравје и продуктивност на животното, дејство на климатските причинители на формирање 

на микроклиматските параметри во сточарските објекти од затворен тип. Дејаство на 

сточарското производство на локални и глобални климатски промени (сточарско 

производство како емитатор и загадувач на животната средина, сточарското производство 

како емитатор загадувач на земјиште,  сточарското производство како емитатор загадувач 

на водата, сточарското производство како емитатор загадувач на воздухот, повратно 

дејство на загадувачите на животната средина врз здравјето и продуктивноста на 

животните. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Запознавање на студентите со  биоклиматологијата и биометерологијата. Дефиниција за 

биоклиматологија. Дефиниција за биометерологија, дејство на климатските причинители 

врз здравјето  и продуктивноста на животните. Дејство на климатските причинители на 

развојот и опстанонокот на предизвикувачите на болести кај животните. Улога на 

климатските и и метеролошките причинители во епизотииологијата . Дејство на 

климатските и метеролошките причинители врз живиот свет (директно дејство на 



90 

 

климатските климатските причинители на флората и фауната, индиректно дејство на 

климатските причинители на климатските и метеролошките причинители врз сточарското 

производство, здравје и продуктивност на животното, дејство на климатските причинители 

на формирање на микроклиматските параметри во сточарските објекти од затворен тип). 

Дејаство на сточарското производство на локални и глобални климатски промени 

(сточарско производство како емитатор и загадувач на животната средина, земјиште, 

водата, воздухот. Практичните вежби ќе се изведуваат на терен, со посета и пратење на 

климатските фактори надвор од фармите и во самите фарми со цел дасе  воочи различното 

изразување на климатските фактори и нивното влијание врз здравјето и продуктивноста на 

животните. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 бодови = 

80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на  практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 



91 

 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Marijana Vuĉinić, 

Brana Radenković-

Damnjanović, 

Radislava Teodorović, 

Ljiljana Janković, 

Bioklimatologija i 

biometeorologija 

Univerzitet 

Beograd 

 

 

2006 

 

2. 

 Вучинић Маријана, 

Раденковић – 

Дамњановић Брана, 

Теодоровић 

Радислава, Јанковић 

Љиљана, ,  

Биоклиматологија и 

биометеорологија 

 

Univerzitet 

Novi Sad 

 

 

         2006 

 

 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

Morgan D 

In: Froud- Willliams 

RJ, Harringron R, 

Hocking TJ, (eds). 

Temperature changes 

and insects pests- A 

simulation study.), 

imlications of global 

environmental 

chengs for crops in 

Europe. Aspects 

Aspects oof applied 

bilogy 

 1996 
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  2.     

  3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Психосоцијални аспекти на држење на животни  

2. Код ВФ.ИП.013 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус на интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар Прва година /Втор семестар 
 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

1 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Петровска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметот: 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: -Примена на теоретските сознанија за Психосоцијалните аспекти на држење на 

животни; Подготовка за истражување на проблемите во Психосоцијалните аспекти на 

држење на животни; 

Специфични: - Познавање на содржината на Психосоцијалните аспекти на држење на 

животни; Користење на наставно - програмски теории од предметната област. 

 

11. Запознавање на студентите  со теорискитеи практичните аспекти на психосоцијалните 

фактори при чувањето на домашните животни како и стекнување на основни познавања на 

влијанието што го има врз човекот и обратно чувањето на домашните животни.  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Вовед во психосцијалните аспекти  при држењето на домашните животни,нивното влијание 

врз здравјето на човекот –холистички пристап;  

Чување на животните во превентивни цели;  

Однос човек-природа; 

Однос човек—животно; 

Лабораториски животни, придобивки од истражувањата на животни за медицината;  

Начини и видови на искористување на домашните миленици;  

Начини и видови на искористување на фармските животни  

Злоставување на животните;  

Анимотерапија; 

Содржина на практичниот дел на предметот вежбите:  
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Се одржуваат програмски вежби во корелација со теоретскиот дел од наставата, подготовка 

на семинарски трудови. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 бодови = 

80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен испит-вежби (7 бодови) 
13 бодови 

18.  

Критериуми за оцену вање 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  
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21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Вонр проф. д-р 

Билјана Петровска 

Психосоцијални 

аспекти на држење 

на животни(ракопис 

необјавени 

предавања-интерна 

скрипта) 

 

 

2010 

 

2. Reinisch AI. 

The human-animal 

bond: A benefit or a 

threat to the integrity 

of the veterinary 

profession. 

 

Canadian 

Veterinary 

Journal.50, 7, 

713-718. 

 

2009 

 

3. 

 

Grandgeorge М, 

Hausberger М.. 

Human-animal 

relationships: from 

daily life to animal-

assisted therapies 

Ann Ist Super 

Sanità.  47, 4: 

397-408. 

2011 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

Број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Lockwood, R. 

 

The psychology of 

animal collectors 

American 

Animal 

Hospital 

Association 

Trends 

Magazine, 9 

(6). 

1994 

2. Ascione, F. R. 

Children who are 

cruel to animals: A 

review of research 

and implications for 

developmental 

psychopathology 

Anthrozoos, br. 

6, 
1993 

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

1. Наслов на наставниот предмет Исхрана на домашни животни 

2. Код ВФ.ЗП.211 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Втора година /Трет и 

Четврт семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Хранливи, лековити и отровни растенија 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Теориската настава од предметот 

Исхрана на домашните животни има за цел да ги запознае студентите со општата 

карактеристика на растенијата и другите храни кои се користат во исхраната на 

животните, нивната хранлива вредност, сварливоста, и биолошката вредност; 

Изучување на потребите кај животните во хранливи и биолошки активни состојки, 

нивното дејство врз процесите во одржувањето на основните физиолошки функции и 

продукцијата (производство на месо, млеко, јајца, волна, за работа), како и можноста 

за подмирување на потребите на што поедноставен, рационален, одн. економски 

начин. За остварување на овие цели се користат сознанијата на другите научни 

дисциплини, како што се: хемијата, биохемијата, физиката, физиологијата, 

микробиологијата, ботаниката, науката за особините на почвата, патологијата, 

економијата, итн. Практичната настава има за цел да ги запознае студентите со: 

земање на мостри; определување на хемискиот состав на храната; скробен еквивалент, 

мерни единици; запознавање на храните; хигиенска проценка на храните; составување 

на оброк за разни видови и категории на животни; анализа и корекција на оброкот. 

Теренски - посета на мешалка за добиточна храна 

11. Sodr`iнa na теоретскиот дел  на предметот (предaвawa):  

Voved. Zna~ewe na ishranata na doma{ni `ivotni. Vrskata na ishranata so drugite nau~ni 

disciplini. Hemiski sostav na `ivotinsko telo i sto~na hrana-sli~nosti i razliki. Hemiski 

metodi na analiza na sto~nata hrana (3). Sostojki na hranata i uloga vo organizmot na 

`ivotnite. Voda. Jaglenohidrati. Monosaharidi. Oligosaharidi. Polisaharidi. Iskoristuvawe na 

jaglehidratite. Balast. Proteini. Lipidi. Ednostavni (prosti) lipidi. Slo`eni lipidi. Derivati na 

lipidite. Sodr`ina na lipidite vo sto~nata hrana. Iskoristuvawe na lipidite. Mineralni materii. 

Makroelementi. Mikroelementi. Prate~ki mineralni elementi na hrana. Te{ki metali. 

Vitamini. Liposolubilni vitamin. Vitamini rastvorlivi vo voda (10). Dodatoci vo sto~nata 

hrana. Ostanati dodatoci. Tehnolo{ki dodatoci vo hranata. Zabraneti materii (2). Varewe na 

hranata. Varewe kaj nepre`ivarite. Varewe kaj pre`ivari (2). Ocenuvawe na hranlivata 
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vrednost na hranata. Ocenuvawe na hranlivata vrednost na hranata prema hemiskiot sostav. 

Ocenuvawe na hranlivata vrednost na hranata prema svarlivosta. Ocenuvawe na hranlivata 

vrednost na hranata prema produktivnoto dejstvo. So opiti so ishrana po metodot na kontrolni 

`ivotni. Biolo{ko ocenuvawe na hranlivata vrednost na hranata (5). Edinici na hranlivata 

vrednost na hranata. Vkupno svarlivi sostojci vo hranata (TDN). Skrobni edinici (SE). 

Ovesni edinici (OE). Ja~menovi edinici (JE). Bruto energija (BE). Metaboli~ka energija 

(ME). Neto energija (NE). Produktivna energija (PE) (5). Potrebi na  `ivotnite za odr`uvawe 

na `ivot, reprodukcija, laktacija, rast, tov, rabota (3)  

Sto~na hrana-pa{a i pasi{ta, zelena hrana, zelen konvejer, sena, suvi grubi hrani (4); Sto~na 

hrana-sila`a, hemija na siliraweto, silo prostorii, sena`a, korenasto krtolasta hraniva (4); 

Sto~na hrana-zrnesti hraniva-zrna od `ita, leguminozi, maslodajni kulturi, sporedni proizvodi 

od mlinskata industrija i industrijta za maslo (4); Sto~na hrana-sporedni proizvodi od 

{e}erna industrija, industrija na alkohol, pivo, skrob (4) ; Sto~na hrana-animalni hraniva, 

kvasci i alge, mineralni hraniva, pripremawe na sto~na hrana i krmni smeski, konzervirawe 

na sto~nata hrana (4); Ishrana pre`ivari - ishrana na goveda, ishrana na ovci, ishrana na kozi 

(2); Ishrana na kowi (1); Ishrana na sviwi (2); Ishrana na `ivina (2); Ishrana na laboratorijski 

`ivotni, ishrana na zajaci, ishrana na ku~iwa i ma~ki (2); Ishrana na krznesti `ivotni dive~ i 

riba (1).  

 

Sodr`ina na практичниот дел на предметот (ve`bi):  

Zemawe, pakuvawe i ispra}awe na mostri od sto~na hrana na ispituvawe (2);Metodi na 

ispituvawe na sto~na hrana (2). Opredeluvawe na vlaga kaj krmite (2). Определување на 

органски материи (2). Определување на сурови протеини (2). Хемиска анализа на 

конзервирана (силирана) храна (2). Определување на хранлива вредност на крми (2). 

Практични примери за определување на хранливата вредност кај крми (1). 

Pregled i ocenuvawe na zeleni hraniva, suvi kabasti hraniva (2); Pregled i ocenuvawe sila`i i 

korenasto krtolasti hraniva (2); Pregled i ocenuvawe na zrnesti hraniva, bra{nasti hraniva i 

maslodajno sa~mi i poga~i (2); Pregled i ocenuvawe na animalni hraniva, mineralni hraniva, 

vodenasti hraniva i krmni smeski (2); Sostavuvawe  na obrok ipresmetkovna analiza i 

korekcija na obrok za ishrana na pre`ivari i kowi (2); Sostavuvawe na obrok i presmetkovna 

analiza i korekcija na krmnite smeski za ishrana na sviwi (2); Sostavuvawe na obrok i 

presmetkovna analiza i korekcija na krmnite smeski za ishrana na `ivina (2); Sostavuvawe na 

obrok i presmetkovna analiza na krmnite smeski za ishrana na zajaci, laboratoriski `ivotni, 

ku~iwa i ma~ki (1). 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време    210 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Трет семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Четврт семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 
15.1 

Предавања-теоретска 

настава 
60 часови 
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15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 90 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 

Трет семестар: 

 2 тестирања х 40 

бодови= 80 бодови 

Четврт семестар:  

2 тестирања х 40 

бодови= 80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Трет семестар:7 бодови 

Четврт семестар:7 

бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен испит- вежби (7 бодови) 

Трет семестар:13 

бодови 

Четврт семестар:13 

бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

предавања најмногу три пати и два пати од 

вежби во текот на семестарот, во спротивно 

нема право на потпис и полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право 

да го полагаат предметот само преку завршно 

оценување, но откако ќе си ги завршат обрските 

условени од предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 



98 

 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Dragan Sefer & 

Zlatan Sinovec 

Opsta ishrana domacih 

zivotinja 

Veterinarsk

i Fakultet-

Beograd 

2007 

2. 

Шевковиќ Н, 

Прибиќевиќ С, Рајиќ И 

 

Исхрана домаќих 

животиња 

Научна 

књига, 

Београд 

1986 

3. 

Ненад Ѓорѓевиќ         

 

 

Исхрана домаќих и 

гајених животиња  

 

Полјоприв

редни 

факултет 

Београд 

2009 

4. 
Танасије Радованович 

 

 Исхрана  домаќих 

животиња  

 

Агрономс

ки 

факултет 

 

1999 

 5. 

Јордан Шокаровски и 

Гоце Цилев  

 

Исхрана на високо 

млечни крави  

 

UKIM 

Институт 

за 

сточарство

- Скопје 

2001 

 

 6. Гоце Цилев 

Силажа-сенажа –сено, 

Технологија на 

подготовка 

 

UKIM 

Институт 

за 

сточарство

- Скопје 

2003 

 

      

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Јовановиќ Р, Дујиќ Д, 

Гламочиќ Д 

 

Исхрана домаќих 

животиња 

Стилос, 

Нови Сад 
2000 

2. 
Синовец, Шевковиќ Н 

 
Практикум из исхране 

ФВМ, 

Београд 
1995 
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3. 

Ensminger MN, Oldfield 

JE, Heinemann WW 

 

Feed & Nutrition 

Ensminger 

Publishing 

Co, Clovis 

1990 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Сточарство  

2. Код ВФ.ЗП.212 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
 Втора година /Трет и 

Четврт семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Вонр.Проф. д-р Гоце Цилев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Теориската настава од предметот Сточарство има за цел да ги запознае студентите со 

теориската основа и главните принципи и методи за унапредување на главните сточарски 

гранки: говедарство, овчарство, козарство, свињарство, живинарство и коњарство. Во 

рамките на секоја од овие посебни сточарски гранки, студентите ке имаат можност да се 

запознаат со основните биолошки и производствени карактеристики на различните типови 

и раси на домашни животни, технологијата на нивно одгледување, главните сточарски 

производи кои од нив се добиваат, како и постапките за нивно практично подобрување. На 

овој начин, на идните доктори по ветеринарна медицина ќе им биде овозможено подобро 

да се запознаат со главните фактори од кои зависи едно оптимално сточарско 

производство, а кои се специфични за секоја гранка поодделно, така што тие во иднина ке 

бидат способни за конкретна примена на стекнатите знаења во практични услови.  

Практичната настава од предметот Сточарство има за цел да ги запознае студентите со: 

постапките и методите кои се употребуваат за решавање на конкретни проблеми од 

сточарското производство; главните раси и типови на домашни животни, нивната намена, 

екстериерен изглед, генетска конституција, различните начини на одгледување, како и 

мерките за унапредување на производството на овие животински врсти. Теренската 

настава, која ке опфати посета на неколку фарми во државата, има за цел да им овозможи 

подобро запознавање на студентите со специфичностите во технологијата на сместување и 

одгледување на поодделните врсти и раси на домашни животни, кои пак како главни 

фактори за одржување на оптимална здравствена состојба на одгледуваната популација, 

директно ја условуваат ефикасноста на секое сточарско производство.  
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11. Содржина на теоретскиот дел на предметот (предaвaњa): 

Местото на сточарскиот комплекс во аграрното стопанство; Развиток и значење на општите 

биолошки законитости; Постанок, еволуција и доместикација на домашните животни; 

Зоолошка и зоотехничка класификација; Раса, поделба и општи биолошки особини; 

Влијанието на генетските и парагенетските особини врз формирањето на генетските 

популации; Етологија; Конституција, Eкстериер и кондиција; Методи на одгледување и 

селекција; Обележување на домашните животни и матична евиденција; Испитување на 

производните способности; Технологија на одгледување на различни видови на домашни 

животни. 

Економско значење и потекло на говедата. Сродници на говедата. Раси (генотипови) на 

говеда. Размножување на говедата и одгледување на телиња. Производство на млеко и 

месо. Можности за генетско подобрување на говедата. Методи на одгледување на говедата. 

Економско значење и потекло на овците. Раси на овци. Размножување на овци. Селекција и 

одгледување на овци. Методи на одгледување на овци. Производство на млеко, месо и 

волна. Економско значење и потекло на козите. Раси на кози. Размножување на козите. 

Селекција во козарството. Методи на одгледување на козите. Економско значење и потекло 

на свињите. Раси и типови на свињи. Размножување на свињите. Селекција во свињарското 

производство. Методи на одгледување на свињите. Технолошки фази во свињарското 

производство. Економско значење и потекло на живината. Раси и хибриди на кокошки. 

Раси и хибриди на мисирки. Раси на бисерки (морки), гуски и пајки. Производство на 

конзумни јајца и бројлерско месо. Селекција во живинарското производство. Потекло и 

еволуција на коњот. Раси на коњи. Сродници на коњите. Оценка на екстериерот. Методи на 

одгледување на коњите. Употребна вредност и сместување на коњите  

 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби): 

Бројна состојба и продукција кај поедини видови на домашни животни; Математичко-

статистичка обработка на податоците; Дистрибуција на фреквенциите и варијабилитет; 

Корелација; Анализа на варијанса и метод на најмали квадрати; Оценување на 

селекциските параметри; Практична примена на прасмeтките во селекцијата; Екстериер и 

инструменти за мерење на екстериерот на домашните животни; Обележување на 

домашните животни и матично книговодство. 

Посета на краварски, свињарски и живинарски фарми, како и на институти со цел подобро 

запознавање со одликите на поедини раси на домашните животни и амбиенталните услови 

во кои се одгледуваат. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење  

13. Вкупен расположлив фонд на време    120 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Трет семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Четврт семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 
15.1 

Предавања-теоретска 

настава 
60 часови 
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15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 90 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на стекнатите знаења):  

Трет семестар:  

2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

Четврт семестар:  

2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Трет семестар:  7 бодови 

Четврт семестар: 7 бодови 

 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен испит-вежби (7 бодови) 

Трет семестар:   13 бодови 

Четврт семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од 

предавања најмногу три пати и два пати од вежби 

во текот на семестарот, во спротивно нема право на 

потпис и полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја 

студиска година 
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22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Краjиновиќ М. Чобиќ Т. 

и Чинкулов М. 

Општо 

сточарство 

 

 

Полјопривред

ни факултет 

Нови Сад 

2000 

 

2. 
Савиќ Мила, Траилович 

Ружица, Јовановиќ С 

Сточарство 

практикум 

 

 

ФВМ, 

Београд 

2007 

 

3. 
 

Николиќ Д, Симовиќ Б 

Опште 

сточарство 

Научна 

књига, 

Београд 

1989 

 

 4. 
Савиќ М.,  Јовановиќ С и 

Вегара М. 
Сточарство 

Факултет 

ветаринарне 

медицине- 

Београд 

2007 

 5. 
Савиќ М.,  Траиловиќ Р.  

и Јовановиќ С. 

Сточарство- 

практикум 

Факултет 

ветаринарне 

медицине- 

Београд 

2008 

 6. Н. Митиќ Овчарство  1999 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Д. М. Брум 

 

Стресот и 

благосостојбата 

на животните 

  

2. 
Темпл Грандин 

 

Подобрување на 

благосостојбата 

на животните 

  

     

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Физиологија на животни  

2. Код ВФ.ЗП 213 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 



103 

 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Втора година /Трет и 

Четврт семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

16 

8. Наставник Доц. д-р. Петар Додовски ДВМ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Биохемија, Анатомија, Хистологија со ембриологија 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: Општа цел на предметот Физиологија е изучување на нормалните функции на 

клетката, органите, органските системи кај здрав организам. Физиологијата ја проучува и 

поврзаноста на одржувањета на внатрешната хомеостаза на организмот и интеракцијата со 

надворешната средина. Физиологијата е значаен предклинички предмет во ветеринарната 

наука. Основа за изучување на физиологијата се предметите: биохемија, биологија, 

анатомија, ембриологија, хистологија, а самиот предмет физиологија дава основа за 

изучување на патофизиологија, микробиологија и имунологија, фармакологија и 

токсикологија, патохистологија, интерна медицина и другите клинички предмети.  

Специфични: Предметот вклучува и практична настава каде се изучуват лабораторискиte и 

клиничките испитувања на физиолошкото функционирање на поедини системи: 

методологија на  добивање хематолошки примероци (плазма и серум), анализа на 

основните хематолошки параметри, употребата на  антикоагуланси на крвта, пуфери на 

крвната плазма, одредување на крвните елементи, крвни групи, анализа на функцијата на 

кардиоваскуларниот систем, проби со жабешко срце, електрокардиографија,; аускултација 

на срцевите тонови, мерење на крвен притисок и мерење пулс,дишење, спирометрија, 

проби за докажување на функцијата на дигестивен систем, проби за докажување на 

фнкцијата на уринарен систем, примена на радиоизотопи во физиологијата, докажување на 

дејството на ендокрините жлезди и нивните продукти, проби за докажување на функцијата 

на централниот нервен систем-рефлекси 

 

 

11. Содржина на предметната програма  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Вовед во физиологијата, историски осврт, предмет на изучување, методи и поделба на 

физиологијата;  

- Физиологија на клетката, градба и функција на клетката и меќусебен однос на клетките;  

- Физиологија на крв, кардиоваскуларен систем и лимфен систем, хомеостаза, општи 

особини на крвта, хемиски особини на крвта, улога на крвта, крвна плазма и крвен серум и 

особини, оформени клеточни елементи во крвта (еритроцити, левкоцити, тромбоцити), 

физиологија на коагулација, биолошки одбрамбени механизми;  
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- Циркулација, голем и мал крвоток, физиологија на срце, физиологија на крвни садови, 

лимфа и лимфоток;  

- Физиологија на респираторниот систем и дишење;  

- Физиологија на варењето и ресорпцијата, систем за варење, варење во устата, варење во 

желудникот кај моногастрични животни, варење во желудникот кај преживни животни, 

физиологија на преджелудници, физиологија на преживање, варње во цревата, физиологија 

на ресорпцијата;  

Метаболизам на вода, јаглени хидрати, белковини, и масти, метаболизам на енергијата, 

метаболизам на минералните материи (микро елементи и макроелементи)  

Физиологија на терморегулацијата; 

Физиологија на витамини; 

Физиологија на лачењето (физиологија на бубрези); 

Физиологија на мускули, функционално - анатомска градба, видови на мускули и особини и 

физиологија на мускулите, електромиографија; 

Хуморална регулација на функциите во организмот - жлезди со внатрешна секреција 

(ендокрини жлезди); 

Физиологија на нервен систем, физиологија на нервно ткиво, поделба на нервен систем, 

физиологија на периферен нервен систем, физиологија на централен нервен систем, 

синапси, рефлекс, ‘рбетен мозок, продолжен мозок, среден мозок, мал мозок, лимбусен 

систем, вегетативен нервен систем (симпатикус и парасимпатикус), хипоталамус;  

физиологија на сетилни органи, поделба , сетило за гледање, сетило за слух, сетило за 

рамнотежа, сетило за мирис и вкус; 

       

 Содржина на практичниот дел на предметот вежбите: 

- Вовед во физиолошките методи, физиолошки раствори, методи на земање на крв и 

испитување на крвта (броење на крвни клетки, одредување на седиментација, осмоларитет, 

одредување на хемоглобин итн); 

- Крвоток анатомски податоци и автоматизам на работата на срцето, препарирање на  

жабечко срце, физиологија на жабечко срце, користење на методи за регистрирање на 

промените на работата на жабешко срце;  

- Кардиоваскуларен систем, срцеви тонови, пулс, крвен притисок, електрокардиографија и 

анализа на кардиограм;  

- Дишење, белодробни волуменски капацитети, спирометрија, перкусија и аускултација на 

белите дробови. 

- Варење во устата (анализа на плунка), варење во желудник (анализа на желудочен сок), 

варење во преджелудниците (анализа на содржината на преджелудниците), варење во тенко 

црево (анализа на цревен сок), физиологија на жолчка и докажување на жолчни бои.   

Термометрија и терморегулација - методи на мерење на телесна температура; 

Урина и методи на анализа на физичките и хемиските својства на урината, преглед на 

седимент; 

Мускули, физиологија на мускули, мускулен тонус, мускулна контракција, ергографија, 

динамометрија; 

Физиологија на жлезди со внатрешно лачење, хипофиза, надбубрежни жлезди, ендокрин 
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дел на панкреас, тироидеа; 

Физиологија на нервен систем, рефлекси, физиологија и анализа на важни клинички 

рефлекси спинална жаба 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
340 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Трет семестар  

Теориска настава: 4 часа неделно (60 часа)  

Практична настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Четврт семестар  

Теориска настава: 5 часа неделно (75 часа)  

Практична настава: 4 часа неделно (60 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 
Предавања-теоретска настава / 

часови 
   135часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа / часови  

105часови 

 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

часови   

 

16.2 

Самостојни задачи/ часови 

 
часови  

16.3 Домашно учење/ часови 
105часови  

 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 

Трет семестар:  

2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

Четврт семестар:  

2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Трет семестар:  7 бодови 

Четврт семестар: 7 бодови 

 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен испит – вежби (7 бодови) 

Трет семестар:   13 бодови 

Четврт семестар:13 бодови 

18.  
Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Проф Д-р В. Стојич 
Ветеринарска 

физиологија 

Научна КМД 

Белград 
2010 

2. Проф. Д-р К. Петков 

Физиологија на 

домашните 

животнии 

Универзитет 

―Св. Кирил и 

Методиј‖ 

Скопје 

2000 

3. Jovanovic, M. 
Fiziologija domacih 

zivotinja. 

Medicinska 

knjiga, 

Beograd - 

Zagreb, 

1986 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Bradley G. Klein, PhD 

Cunningham's 

textbook of 

veterinary physiology 

5th edition 

© Saunders 2012 

2. 
Guyton, A.C. John E. 

Hall, 

Texbook of  Medical 

Physiology Eleventh 

edition 

© Saunders 2006 
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3. Larry R Engelking 

METABOLIC AND 

ENDOCRINE 

PHYSIOLOGY 

THIRD EDITION 

Tenton 

NewMedia 
2012 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Биостатистика 

2. Код ВФ.ЗП.214 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус на интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Втора година / Трет 

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

4 

8. Наставник Вонр проф. д-р Билјана Петровска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметот: 

Концепциски со предметот се воведуваат студентите во основните поими во 

Биостатистиката. 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: - Примена на теоретските сознанија за Биостатистиката; Подготовка за 

истражување на проблемите во Биостатистиката; 

Специфични: - Познавање на содржината на Биостатистиката; Користење на наставно - 

програмски теории од предметната област. 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Вовед; 

Поим и развој на статистиката; 

Дескриптивна анализа; 

Мерки на дисперзија; 

Динамичка анализа; 

Испитување на динамиката на појавите; 

Вариациони редови; 

Тестирање на разликата меѓу два примероци; 

Регресија и корелација; 
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Испитување на хипотези; 

Анализа на варијанса 1-смерна класификација; 

Анализа на варијанса 2-смерна класификација; 

Корелациона анализа; 

Демографска статистика. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Дистрибуција на фреквенции – задачи; 

Аритметичка средина – задачи; 

Графичко претставување на дескриптивна статистика – задачи; 

Показатели на варибијалитет – задачи; 

Типови на варирање – задачи; 

Вариациони редови – задачи; 

Разлика меѓу две аритметички средини кај различни примероци – задачи; 

Стандардна грешка кај аритметичката средина – задачи; 

Анализа на варијанса – задачи; 

Хи-квадрат тест – задачи; 

Студентова Т дистрибуција – задачи; 

Коефициент на корелација – задачи; 

Коефициент на променливост – задачи. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
75 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 1 часа неделно (15 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка нз знаење):  
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен испит-вежби (7 бодови) 
13 бодови 
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18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 5 (пет) (F) 

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 100бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Драган Д, Никола О, 

Кристин В 

 

Биостатистика 
 

 

2008година 

2. 

Милка Попвска 

Треневска, Трајан 

Дојчиноски 

 

Биостатистика 

 

 
2007година 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Трајан Дојчиновски, 

Катерина Петковска 

Статистика-збирка 

на решени задачи 
 2005 година 

2. Robert K. Yin Студија на случај  2003година 

3. 
 

 
   

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Mикробиологија  
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2. Код ВФ.ЗП.215 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Втора година /Трет и 

Четврт  семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

10 

8. Наставник Вонр.проф д-р Сашо Стојановски  

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Биостатистика 

Биофизика  

Хемија  

Хранливи, лековити и отровни растенија  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставните содржини од овој предмет ќе 

придонесат кон развојот на следните општи и специфични компетентности: Општи: 

Примена на теоретските сознанија за општата микробиологија и специјалната 

микробиологија; Подготовка за истражување на проблемите во општиот дел од 

микробиологија и специјален дел од микробиологијата; 

11. Содржина на предметната програма 

Трет семестар 

Теориска настава Историски развој и значење на микробиологија, Таксономичен статус на 

микроорганизмите, Форма и големина на прокариотите, Хемиски состав на прокариотска 

клетка,Површински структури во прокариотската клетка, Состав на бактериска 

капсула,Површински  структури на прокариотската клетка, Структура на спората и 

цитологија на спорообразувањето, Механизам на движењето на бактериите, Биологија на 

актиномицети, квасци и габи, Ферментации, Влијание на факторите на средината на 

растежот и развојот на микроорганизмите, Влијание на ниските температури  врз 

микроорганизмите, Физички фактори како средство за стерилизација  во микробиологијата, 

Влијанието  на хемиски фактори на растежот на микроорганизмите, Влијанието на 

факторите на средината на растежот на микроорганизмите, Форми на генетска рамена кај 

бактериите. 

 Четврт семестар  

Теориска настава БАКТЕРИОЛОГИЈА Spirochetae. Аеробни микроаерофили  подвижни  

хеликално виброидни грам негативни бактерии.Неподвижни или ретко подвижни грам 

негативни со неправилна форма бактерии.Грам негативни аеробни/микроаерофилни 

стапчести и коковидни бактерии. Факултативни анаеробни грам негативни стапчести 

бактерии. Грам негативни анаеробни со прави и неправилни стапчиња бактерии. Бактерии 

дисимулатори на сулфур. Анаеробни грам негативни коки. Рикеции и хламидии. 
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Аноксигени фототрофни бактерии.Оксигени фототрофни бактерии. Аеробни 

хемолитотрофни бактерии. Бактерии со израсток. Покриени бактерии.Нефотосинтетични 

бактерии. Миксобактерии. Грам позитивни коки.Грам позитивни стапчина кои создават 

ендоспори и коки.Неспорогени грам позитивни стапчина со правилна форма.Неспорогени 

грам позитивни стапчина со неправилна форма.Микобактерии.Нокардиоформе 

актиномицети.Родови со мултилолуларни спори.Актинопланета.Стрептомицети и блиски 

родови.Мадуромицети,Термомоноспори и блиски родови.Термоактиномицети.Други 

видови.Микоплазми, Метаногени бактерии. Археални сулфур редукцирашти 

бактерии.Екстремни халофитни архебактерии. Архебактерии без клеточен ѕид. Екстремни 

термофили и хипертермофили. 

ВИРУСОЛОГИЈА Историски развој и значење на вирусологија.Големина и градба на 

вирусите. Структура и состав на вирусите. Делување на физичко хемиски фактори на 

вирусите. Фамилија – POXVIRIDAE. Фамилија- IRIDOVIRIDAE. Фамилија – 

PARVOVIRIDAE. Фамилија – REOVIRIDAE. Фамилија – RHABDOVIRIDAE. Фамилија – 

HERPETOVIRIDAE. Фамилија – ADENOVIRIDAE. Фамилија – PAPOVAVIRIDAE. 

Фамилија – RETROVIRIDAE. Фамилија – PARAMYXOVIRIDAE. Фамилија – 

ORTHOMYOVIRIDAE. Фамилија – TOGAVIRIDAE. Фамилија – CORONAVIRIDAE. 

Фамилија – ARENAVIRIDAE. Фамилија – PICORNAVIRIDAE. Фамилија – BUNYAVIRUS. 

Најважни вирусни болести кај пчелите. 

 

Трет семестар  

Практична настава Основни принципи во микробиолошката работа, Микробиолошка 

лабораторија и працила за работа во неа, Методи за проучување на морфологијата и 

структурата на микробната клетка,Микроскоп и видови на микроскопи, Микроскопски 

препарати, Структура на бактериската клетка, Боење по Грам, Боење на ацидо-резистентни 

бактерии, Боење на бактерискиот јадрен состав – Боење по Гимза,Боење по Козловски, 

Боење на спори- метод на Мулер, Хранителни подлоги и култивирање на 

микроорганизмите,Аеробни микроорганизми и нивно култивирање, Методи за 

култивирање на анеробни микроорганизми, Изолирање на чиста микробна култура, 

Специјални методи за изилација на чисти култури, Изолирање на чисти култури од 

сапрофиски факулативни анаероби по методот на Кох.Докажување на биохемиски својства 

на бактериите. 

Четврт  семестар  

Практична настава. Бактериологија вежби Постапка на докажување на Leptospira. 

Докажување на Treponema hyodesinteria. Култивирање на Campylobacter. Докажување и 

идентификација на Campylobacter  врсти. Дoкажување и идентификација на Bordetella 

bronchiseptica. Дoкажување и идентификација на Brucella. Дијагноза на Brucella 

ovis.Дијагноза на Brucella canis. Раширеност  на О антигени и нивно присуство кај 

животните. Докажување и идентификација на Klebsiella. Salmonella во ветеринарната 
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медицина. Изолација и идентификација на Yersinia pseudotubercolosis.Изолација и 

идентификација на Yersinia enterocolitica.Изолација и идентификација на Aeromonas 

патоген за рибите.Особини на Pasturella, Actinobacillus, Aeromonas  и Vibrio.Докажување и 

идентификација на Actinobacillus.Видови на Haemophilus- значење за ветеринарната 

медицина.Докажување и идентификација на Haemophilus.Изолација и карактеристика на 

Haemophilus somnas.Изолација и карактеристика на Pasturella multocida. Докажување и 

идентификација на Bacteroides. Докажување и идентификација на Fusobacterium 

necrophorum. Рикеции значење за ветеринарната медицина .Инфекции кај домашните 

животни причинети од Chlamydia.Редослед и метод за докажување на Streptococcus 

,Изолација и идентификација на Staphylococcus.Постапка за изолација на Bacillus 

anthracis.Докажување и идентификација на Clostridium.Рутински тест за докажување на 

Clostridium  perfirngens.Докажување на Clostridium tetani.Постапка за докажување на 

Clostridium  botulinum и неговите токсини.Докажување и идентификација на 

Listeria.Изолација и идентификација на Corynebacterium.Изолација и идентификација на 

Eubacterium suis.Диференцијација на Mycoplasma преглед и значење за животните.Преглед 

на микоплазмте кои се значајни за животните. 

Вирусологија вежби  Лабораториска дијагноза на вирусните заболувања  кај говеда,кози и 

овци. Лабораториска дијагноза на вирусните заболувања  кај говеда,кози и 

овци(преживари). Лабораториска дијагноза на вирусните заболувања  кај живина. 

Лабораториска дијагноза на вирусните заболувања  кај коњи. Лабораториска дијагноза на 

вирусните заболувања  кај кучиња. Лабораториска дијагноза на вирусните заболувања  кај 

мачки. Лабораториска дијагноза на вирусните заболувања  кај свињи.   

 

 

12. Методи на учење  

Теориска настава: предавања во голема група  

Практична настава: вежби во помали групи. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
240 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Трет семестар  

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Четврт семестар  

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 90часови  
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активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

60часови   

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

  

16.3 Домашно учење 90часови  

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 

Трет семестар:  

2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

Четврт семестар:  

2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Трет семестар:  7 бодови 

Четврт семестар: 7 бодови 

 

17.3 
Активности: учество на предавање (6 бодови) и 

полагање на практичен испит (7 бодови) 

Трет семестар:   13 бодови 

Четврт семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  
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21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.б

рој  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Доц д-р 

СашоСтојановски 

Микробиологија 

авторизирани 

предавања 

 

 

 2013 

2. 

Доц д-р 

СашоСтојановски м-

р  Маја Гацовска 

 

Основи методи за 

проучување на 

морфологијата и 

структурата на 

микробната клетка 

авторизирани 

предавања 

 2014 

3. 

Simon Baker,Jane 

Nicklin, Naveed Khan, 

Richard Killington 

Microbiology 

Taylor & 

Francis 

Group 

270 

Madison 

Avenue 

New York, 

NY 10016 

ISBN 

0415390885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Доц д-р Сашо 

Стојановски 

авторизирани 

предавања 

(БАКТЕРИОЛОГИЈА) 

 

 2012 

5 
Доц д-р Сашо 

Стојановски 

авторизирани 

предавања 

(ВИРУСОЛОГИЈА) 

 

 
 

2012 
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6 
Доц д-р Сашо 

Стојановски 

 

Лабораториска 

дијагноза на вирусни 

заболувања кај 

животните 

авторизирани 

предавања 

(вежби вирусологија) 

 

 2014 

7. 
Milanka Erski-Biljić, 

ĐorĊe Dobrić 

 

Bakteriologija 

vetrinarske medicine 

 

 

 

Nauĉni 

institut za 

veterinarstv

o Srbije, 

1998 

ISBN 

8682789043

, 

9788682789

048 

1998 

22.

2 

 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Simon Baker,Jane 

Nicklin, Naveed Khan, 

Richard Killington 

Microbiology 

Taylor & 

Francis 

Group 

270 

Madison 

Avenue 

New York, 

NY 10016 

ISBN 

0415390885 

 

2. 

 

 

 

Brian W J Mahy, Marc 

H V Regenmortel 

Encyclopedia of general 

virology 

525 B, Suite 

1900, San 

Diego 

CA92101-

4495 USA 

ISBN 978-

0-12-

375146-1 

 

2010 
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3. 

G.R.Carter, Darla J 

Wise 

 

Essentials of Veterinary 

Bacteriology and 

Mycology 

Blackwell 

Publishing 

Company 

Wiley, 2003 

ISBN 

0813811791

,078081381

1796 

2003 

4. 

Frederick A.Murphy, 

E.Paul J.Gibbs, Marian 

C. Horzinek, Michael 

J. Studdert 

 

Veterinary virology 

Academic 

Press 525 B 

Street, Suite 

1900, San 

Diego, 

California 

92101-4495 

USA 

ISBN 978-

0-12-

511340-3 

1999 

5. 

P.J.Quinn, B.K. 

Markey, M.E. Carter, 

W.J Donnelly, F.C. 

Leonard 

Veterinary 

Microbiology and 

Microbial Disease 

Wiley, 2003 

ISBN 

0632055255

1, 

9780632055

258 

2001 

6. 

Bernard N. Fields, 

David M. Kneipe, 

Peter M, Howley 

Fields Virology, Том 

1;&nbsp;Том 819 

Lippincott 

Williams & 

Wilkins, 

2001 

ISBN 

0781718325

, 

9780781718

325 

2001 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Имунологија  

2. Код ВФ.ЗП.216 
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3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет -Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Втора година / Трет   

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 

8. Наставник Вонр.проф д-р Сашо Стојановски  

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Биостатистика 

Биофизика  

Хемија  

Хранителни,лековити и отровни растенија  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставните содржини од овој предмет ќе 

придонесат студентите да се стекнат со основните имунолошки техники за детекција и  

дијагноза на инфективни болести  

11. Содржина на предметната програма 

Теориска настава Историски развој и значење на имунологијата. Имунолошка ракција. 

Антигени и имуногени. Услови за антигенска функција. Антигенска специфичност. 

Комплемент. Реакција на антигените и антителата. Примарни реакции на антиген и 

антитело. Секундарни реакции на антиген и антитело. Имунолошка реакција на 

организмот. Крв и клетки на имунолошкиот систем. Органи на имунолошкиот систем. 

Антигени на диференцијата. Клеточна основа на имунолошката реакција. Погледи кон 

генетски имунолошки реакции. Филогенеза на имунолошката реакција. Природна 

неспецифична отпорност. Стекната специфична отпорност(имунитет). Специфична 

заштита против бактериски инфекции. Специфична заштита против габични инфекции.  

Имуннтет спрема фетусот и младите животни. Имунитет против тумурите. Алергија.  

 

Практична настава Примарни реакции на антиген и антитело Директни проби на 

врзување, Преципитација на комплексот (фарова проба).Гаснењето на флуоресценција, 

Рамнотежна дијализа, Радиоимунолошка проба,  Имунофлуоресенција, Имуноензимска 

проба. Секундарни ракции на антиген и антитело. Преципитација, Имнодифузија во 

епруветка, Имунодифузија во плоча, Радијална имунодифузија, Имуноелектрофореза, 

Вкрстена електрофореза, Спротивна имуноелектрофореза, Реакција на аглутинација, 

Коомбсов метод, Пасивна хемаглутинација, Неутрализација на токсини, Неутрализација на 

вирусите, Реакции со комплементот, Врзување на комплементот, Имуно спојување.    

 

12. Методи на учење  

Теориска настава: предавања во голема група  
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Практична настава: вежби во помали групи. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

часови 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

часови  

16.3 Домашно учење                        15часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичниот испит-вежби (7 бодови) 
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  



119 

 

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.б

рој  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Доц д-р 

СашоСтојановски 

Имунологија 

авторизирани 

предавања 

 

 

 2014 

2. 

Доц д-р 

СашоСтојановски 

 

основните 

имунолошки техники 

за детекција и  

дијагноза на 

инфективни болести 

авторизирани 

предавања 

 2014 

3. 
Steven A. Frank 

 

Immunology and 

Evolution of Infectious 

Disease 

University 

Press, 41 

William 

Street, 

Princeton, 

New Jersey 

08540 

ISBN 

2002 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Richard A.Goldsby, 

Thomas J. Kindt, 

Barbara A. 

Osborne,Janis Kuby 

Immunology 

 

ISBN-

13: 978-

0716749479 

ISBN-

10: 0716749

475 

2002 
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2. 
Ivan M Roitt, Peter 

J.Delves 

Roitt's essential 

immunology 

Blackwell 

Science, 

Inc.,350Mai

n Street, 

Massachuse

tts 02148-

5018, USA 

ISBN 0-

632-05902-

8 

2001 

3. 

Abul K.Abbas, 

Andrew H. Lichtman, 

Shiv Pillai 

Cellular and molecular 

immunology 

ISBN 

9780322275

4 

 

2014 

4. 

Richard A.Goldsby, 

Thomas J. Kindt, 

Barbara A. 

Osborne,Janis Kuby 

Immunology 

 

ISBN-

13: 978-

0716749479 

ISBN-

10: 0716749

475 

2002 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Неконвенционално анимално производство 

2. Код ВФ.ИП.021 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Втора година /Трет   

семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

8. Наставник Редовен Проф др Гоце Костовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Новите содржини од овој предмет ќе придонеса кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: 

Општи: -Примена на теоретските сознанија за неконвенционално анимално производство; 
Podgotovkaa za istra`uvawe na problemiteво неконвенционално анимално производство; 

Специфични:-Познавање на содржината на неконвенционално анимално производство; 

Користење на наставно- програмски теории од предметната област. 
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11. Содржина на предметната програма 

Запознавање  на  студентите  со можностите  на  фармско  производство  

нанеконвенционални анимални  единки  заради  проширување  на асортиманот  на 

намирници и  користење  во  исхраната,  и  значење  на  гастрономскиот, културниот и 

економскиот  аспект ,  како  и аспектот  на  биолошка  заштита на  овие  животински  врсти.  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Фармско  производство  на  полжави и  технологија  на  преработка . Биолошки  циклус,  

исхрана, развој, транспорт, жртвовање и преработка. Градба  и  физикално-хемиски состав  

на  мускулното  ткиво. Биолошки  и  хемиски  резидуи од аспект  на хигиенска  исправност  

на мускулното  ткиво. Фармско  производство  на  жаби  и  технологија  на  преработка . 

Биолошки  циклус,  исхрана, развој, транспорт, жртвовање и преработка. 

Градба  и  физикално-хемиски состав  на  мускулното  ткиво. Биолошки  и  хемиски  

резидуи од аспект  на хигиенска  исправност  на мускулното  ткиво. Фармско  производство  

на  желки  и  технологија  на  преработка. Биолошки  циклус,  исхрана, развој, транспорт, 

жртвовање и преработка. Градба  и  физикално-хемиски состав  на  мускулното  

ткиво.Биолошки  и  хемиски  резидуи од аспект  на хигиенска  исправност  на мускулното  

ткиво.Фармско  производство  на  ракови  и  технологија  на  преработка . Биолошки  

циклус,  исхрана, развој, транспорт, жртвовање и преработка. Градба  и  физикално-

хемиски состав  на  мускулното  ткиво. Биолошки  и  хемиски  резидуи од аспект  на 

хигиенска  исправност  на мускулното  ткиво. Значење  на неконвенционалното  анимално  

производство во извонредни  услови. Хранлива  вредност, есенцијални елементи и  значење  

во  исхраната. Други  видови на  неконвенционално  анимално  производство. Биолошки  

циклус,  исхрана, развој, транспорт, жртвовање и преработка  на  другите  видови на     

неконвенционални  анимални  единки.  Градба  и  физикално-хемиски состав  на  

мускулното  ткиво.Биолошки  и  хемиски  резидуи од аспект  на хигиенска  исправност  на 

мускулното  ткиво. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: 

Биолошки  циклус,  исхрана, развој, транспорт, жртвовање и преработка  на  другите  

видови на неконвенционални  анимални  единки.   

Градба  и  физичко-хемиски состав  на  мускулното  ткиво. 

 Биолошки  и  хемиски  резидуи од аспект  на хигиенска  исправност  на мускулното  ткиво.  

Хранлива  вредност, есенцијални елементи и  значење  во  исхраната.  

Хигиена  и основи  на  технологија  на преработка.  

Објекти  и  опрема. Ветеринарно  санитарен  надзор во  производството, преработката  и 

прометот  на  неконвенционални  анимални  намирници.  

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 
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активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен испит – вежби (7 бодови) 
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 
Вонр проф. д-р Гоце 

Цилев 

Неконвенционално 

анимално 

производство 

(ракопис необјавени 

предавања-интерна 

скрипта) 

 

 

 

2016 

2.  
 

 

 

 

 

 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Александар 

Огњенович, Каран 

Џурич Соња,радомир 

Технологија 

пратечих производа 

индустрије меса 

Универзите т 

у  Београду 
1985 

2. 
 

 
   

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Фуражно производство 

2. Код ВФ. ИП.022. 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
 

Втора година/Трет семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 

8. Наставник Редовен професор д-р Живко Гацовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Хемија, Хранителни, лековити и отровни растенија и 

Исхрана на домашните животни 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

спечифични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за Фуражното производство; Подготовка за 

истражување на проблемите во: Спечифични: Познавања на содржините на Фуражното 
производство; Користење на наставно-програмски теории од предметната област.    



124 

 

11. Содржина на предметната програма 

Предметот Фуражното производство  има за цел да ги запознае студентите и идните 

ветеринарни стручнаци (на кои главна преокупација ке им биде интензивното стчарско 

производство), со општите карактеристикi на растенијата кои се користат во исхраната на 

животните, нивната хранлива вредност, сварливоста и биолошката вредност, како и со 

начинот на припремање на кабастата добиточна храна, за целoсно и рационално 

обезбедување на потреби кај домашните животни. 

Со  едукацијата на студентите по ветеринарна медицина ќе се запознаат  со културните 

растенија кои се користат кај нас за производство на фуражна кабаста и концентратна 

храна за исхрана на домашните животни, технологија на одгледување: плодоред, 

прибирање на пред културата, основно губрење со NPK. основна обработка (заорување на 

стрништата и длабока основна обработка на почвата), рамнење на површините, 

предсеидбена припрема (дисковање и кримлирање), избор на висококвалитетни и приносни 

сорти и хибриди на крмни растенија, сеидба, нега на посевите после сеидба (валјање-мазен 

и кембрич ваљак, заштита на културните растенија од плевели и болести, прихрана со N, 

наводнување и прибирање на културите.  

Основната цел на предметот, e добивање квалитетно и високо производство на фуражна  

добиточна храна (производство на семенски материјал, кабаста храна– сено, зрнеста,  

концентратна храна, сенажа и силажа)  и со соодветна нормирана исхрана на животните по 

категории  да се добие квалитетно и високо производство во сточарството и живинарството 

и се произведат безбедни производи за исхрана на луѓето  (месо, млеко, јајца) .  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Значење на фуражното производство во исхраната на домашните животни и живина . 

Технологија на одгледување: плодоред, прибирање на пред културата, основно губрење со 

NPK. основна обработка (заорување на стрништата и длабока основна обработка на 

почвата), рамнење на површините, предсеидбена припрема (дисковање и кримлирање), 

избор на висококвалитетни и приносни сорти и хибриди на крмни растенија, сеидба, нега 

на посевите после сеидба (валјање-мазен и кембрич ваљак, заштита на културните 

растенија од плевели и болести, прихрана со N, наводнување и прибирање на културите. 

Механизација (приклучна и самоходна). 

Поделба на фуражните културни растенија според должината на животот (едногодишни и 

повеќе годишни). Поделба според ботаничката припадност (класести и мешункасти). Фази 

во развојот на класестите фуражни треви и житни фуражни култури. Најзастапени класести 

фуражни треви –Graminey (Мачкина опашка- Phleum pretense, Лисичја опашка- Alopecurus 

pratensis, Ежевка-Dactyls glumerata, Англиски рајграс- Lolium perene, Италјански рајграс- 

Lolium italicum Француски рајграс-Avena elatior, Ливадарки- Poa sp.),  класести житни 

фуражни културни растенија кои се одгледувааат во нашата земја (Овес-Avena sativa, 

Јачмен –Hordeum sativum, Тритикале-Triticosecale, Пченица-Triticum sp. (T.vulgare, T. 

aestivumна), Пченка-Zea mays, Просо-Panicum sp., Сирак-Andropogon sorghum). Фази во 

развојот на класестите фуражни растителни култури. Најзастапени Meшункасти фуражни 

растителни култури (Детелини- Trifolium sp., Граори- Vicia sp., Фуражен грашок-Pisum 

arvenze,  Соја – Soja hispida, Сина луцерка – Medikago sativa, Црвена детелина – Trifolium 

pratense, Инкарнатска детелина – Trifolium inkarnatum, Еспарзета – Onobrychis sp.). 

Коренасто-кртолести фуражни растителни култури - Сточна репа и Малсни фуражни 

растителни култури – Маслена репка.  Подготвување, конзервирање и чување на 
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добиточната храна. Подготвување на сено. Подготвување на сенажа. Подготвување на 

силажа. Конзервирање на добиточната храна по пат на дехидрирање (брашно, брикети, 

пелети). Оценување на квалитетот на добиточната храна.  

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Значење на Фуражното производство во обезбедување на храна за сточарството и 

живинарството; Технологија на одгледување; Поделба на фуражните културни растенија 

според должината на животот (едногодишни и повеќе годишни); Фази во развојот на 

класестите треви и житни фуражни култури и мешункастите фуражни културни растенија; 

Подготвување на сено. Подготвување на сенажа. Подготвување на силажа. Конзервирање 

на добиточната храна по пат на дехидрирање (брашно, брикети, пелети). Практично 

oценување на квалитетот на добиточната храна;Вежбите се изведуваат на терен на 

површините на индивидуалните и правни земјоделски и стопанства  во ловиштат . 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 15часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаењето) 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на  практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

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

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Ред. проф.. д-р Живко 

Гацовски 

 

Фуражно 

производство 

(ракопис необјавени 

предавања-интерна 

скрипта). 

  

2. 

Роберт Ф. Барнс С. 

Џери Нелсон Кенет Џ. 

Мур Мајкл Колинс 

Производство на 

Фуражни култури 

Издавач Арс 

Ламина ДОО, 

авторски 

права 

2013 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Буковиќ  С Крмно билје 
Универзитет 

Београд 
2003 

2. Каливод М Крмива 
Универзитет 

Загреб 
1990 

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

1. Наслов на наставниот предмет Етика и комуникологија во ветеринарната медицина 

2. Код ВФ. ИП.023 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Втора година /Трет 

семестар 

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Петровска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Цели на предметот: 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: 

Општи: - Примена на теоретските сознанија за Етиката и комуникологијата во 

ветеринарната медицина; Подготовка за истражување на проблемите во Етиката и 

комуникологијата во ветеринарната медицина;  

Специфични: - Познавање на содржината на Етиката и комуникологијата во ветеринарната 

медицина; Користење на наставно - програмски теории од предметната област. 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Етика во ветеринарната медицина-историски и современи аспекти; 

Деонтологија и етика во ветеринарната медицина; 

Кодекс на професионална етика во ветеринарната медицина; 

Развивање и почитување на кодексот на морал во работата и професионалната етика; 

Улогата на ветеринарите во спречување на злоупотреба на животните; 

Етика и заштита на благосостојбата на животните, антропоцентричен и биоцентричен 

морал; 

Етички третман на болни животни и евтаназија; 

Етички аспекти на генетски инжинеринг; 

Улога на ветеринарите во развивање на еколошката свест и морал; 

Улогата на ветеринарите во заштита на животната средина; 

Благосостојба на животните; 

Грижа на ветеринарите за правата на животните; 

Општи поими на теоријата на комукикации и облици на интеракција; 

Комуникација во ветеринарната професија. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Се одржуваат програмски вежби во корелација со теоретскиот дел од наставата, подготовка 
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на семинарски трудови. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  



129 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Биологија и патологија на риби 

2. Код ВФ.ЗП.217 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 
Академска година / семестар 

 

Втора година / Четврт  

 

7

Број на 

ЕКТС 

 

4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Ђукић Бранислава 
Ветеринарско 

медицинска етика 

Вуканс-

Београд 
1996 

2. Карел Турза 
Увод у медицинску 

етику 

Медицина и 

друштво, 

»Libri 

medicorum«, 

Медицински 

факултет 

Универзитета 

у Београду. 

2006 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Bernard Rollin 

An introduction to 

veterinary medical 

ethics, 

Blackwell 

publishing 
2006 

2.     

3.     



130 

 

семестар .  кредити 

8. Наставник Редовен Проф д-р Стојмир Стојаноски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставните содржини од овој предмет ќе 

придонесат кон развојот на следните општи специфични компоненти:  

Општи: - Примена на теоретски сознанија за подготовка за истражување na проблемите во- 

биологијата и патлогијата на рибите;  

Специфични: - Запознавање со основата на биологијата и патологијата на рибите; 

Користење на наставно-програмските теорииод предметната област на Биологијата и 

патлогијата на рибите 

11. Содржина на предметната програма  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Водна екологија. Важност на рибарството и рибоодгледувањето;Анатомија и физиологија 

на рибите. Систематика на рибите. Аквакултура. Бактериски болести кај рибите. Вирусни 

болести кај рибите. Паразитски болести кај рибите. Микози кај рибите. Неинфективни 

болести. Егзотични болести. Болести на икрата и подмладокот. Болести на аквариумските 

риби. Примена на лекови кај рибите;Законска регулатива. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: Систематика на рибите. Анатомија на 

крапот. Анатомија на пастрмките(секција).  Исхрана на рибите. Здравствена заштита на 

рибите. Дијагностички методи кои се применуваат за детекција на болестите кај рибите. 

Теренски вежби со посета на рибници како за топловодни така и за пастрмски видови на 

риби. Посета на Хидробиолошки институт. 

 

 

12. Методи на учење :     Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
90 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 
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16.3 Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување Континуирано преку колоквиуми и завршен испит 

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичниот дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 51бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

Од71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу до 3 пати во текот на семестарот ,а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми.Студентите кои што не 

добиле потпис,имаат право да  го полагаат преку 

завршно оценување во предвидените  испитни рокови 

во текот на годината откако ќе ги завршат обврските 

кон предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација на програмата послем секоја студиска 

година. 

 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. М.Христовски 
 

Рибарство 

 

Универзитет 

″Св. Климент 

Охридски″, 

Битола 

 

2004 
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2. 

Ћирковић М., 

Јовановић Б., 

Малетин С. 

Рибарсво 

 

Пољопривред

ни факултет 

Универзитета 

у Новом Саду, 

Нови Сад 

 

2002 

 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Марковић З., 

Митровић-Тутунџић 

В. 

 

Гајење риба 

Задужбина 

Андрејевић, 

Београд 

2003 

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

 

 

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

1. 
Наслов на наставниот предмет 

Морфологија и физиологија на лабораториски 

животни 

2. Код ВФ.ИП.024 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Втора година / Четврт  

семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 

8. Наставник Доц. д-р Петар Додовски ДВМ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Физиологија на домашните животни,  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Примена на теоретските сознанија за морфологија и физиологија на лабораториски 
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животни; Запознавање со видовите на лабараториски и експериментални животни, нивната 

морфологијата и физиологијата како и нивното значење во ветеринарната медицина. Сето 

тоа дава основа за правилно одбирање на експерименталните животни потребни за опит, 

апликација на третманот, начинот на чување и постапување со животните за време на 

експериментот. 

11. Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Лабораториски животни и нивно значење во ветеринарната медицина; Избор на животно за 

експеримент; Начин на поставување на експериментот и третман; Жабата како 

лабораториско животно во експериментот; Морфологија на жабата; Физиологија на 

жабите; Глушецот како лабораториско животно; Морфологија на глушецот; Физиологија на 

глушецот; Куничот како експериментално животно; Морфологија на куничот; Физиологија 

на куничот; Основи на патолошката физиологија на лабораториските животни; Апликација 

на лекови, дијагностички препарати и други материи на лабораториските животни; 

Основни причини за морфолошки испитувања; Основни причини за функционални 

испитувања. 

Содржина на практичниот дел на предметот:  

Жабата како лабораториско животно во експериментите; Морфологија на жабата; 

Физиологија на жабите; Глушецот како лабораториско животно; Морфологија на глушецот; 

Физиологија на глушецот; Куничот како експериментално животно; Морфологија на 

куничот; Физиологија на куничот; Основи на патолошката физиологија на лабораториските 

животни; Апликација на лекови, дијагностички препарати и други материи на 

лабораториските животни; Основни причини за морфолошки испитувања; Основни 

причини за функционални испитувања. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
45 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава                        15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

                   

 

 

 

15часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

            Часови 

16.3 Домашно учење                   15часови 

17. Начин на оценување  
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17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 =                 

80бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Проф Д-р В. Стојич Ветеринарска 

физиологија 

Научна КМД 

Белград 

2010 

2. 

Проф. Д-р К. Петков Физиологија на 

домашните 

животнии 

Универзитет 

―Св. Кирил и 

Методиј‖ 

Скопје 

2000 

3. 
George J. Krinke The Laboratory Rat Academic 

press 

2000 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 
Hebel and Stromberg Anatomy of 

labaratory rat 

Baltimor, 1976. 

2.     

3.     

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Физиологија на репродукција  

2. Код ВФ.ИП.025 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Втора година / Четврт  

семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 

8. Наставник Доц. д-р Станимир Јотов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Физиологија на домашните животни, Хистологија и 

ембриологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Пристап кон физиологијата на репродуктивниот систем како и репродуктивни процеси како 

и нивна неврохуморална регулација кај машките и женските единки. Запознавање со 

физиолошките специфики на репродуктивниот систем и репродукцијата кај поедини 

видови животни. Прииказ на физиологијата на нврохуморалната регулација на 

гравидитетот, пораѓајот и постпородилниот период. Содржините на предметот имаат за цел 

да дадат вовед кон клиничките предмети кои се однесуваат на репродукцијата и 

патологијата на размножувањето кај домашните животни.  

11.  

Содржина на предметот: 

Вовед значење и поим на репродукцијата карактеристики и диференцијални разлики 

помеѓу различните видови животни;Женскиот репродуктивен систем кај различните 

видови животни,карактеристики и диференцијални разлики помеѓу различните видови 

животни;Машки репродуктивен систем ,карактеристики и диференцијални разлики помеѓу 

различните видови животни; Неврохормонална контрола на репродукцијата кај различните 

видови животни;Оплодување, диференцијални разлики кај различните видови животни. 

Физиологија на гравидитет, карактеристики и диференцијални разлики помеѓу различните 

видови животни; Клинички и лабораториски методи на дијагностика на гравидитет.  

Породување карактеристики и диференцијални разлики помеѓу различните видови 

животни;Поспородилен период- диференцијални разлики кај различните видови животни;  
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Лактација, карактеристики и диференцијални разлики помеѓу различните видови животни.  

Предметот вклучува и теренска, амбулаторна и лабораториска практична настава.   

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
45 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава                      15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

                 

 

 

 15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

            Часови 

16.3 Домашно учење                  15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење):  
2 тестирања х 40 =                

80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавање (6 бодови) и 

полагање на практичниот дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  
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20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Ѓ.Мицковски Физиологија и 

патологија на 

репродукција 

Ветеринарен 

институт-

Скопје и 

Ветеринарен 

факултет-

Скопје 

2000 

2. 

К.Поповски, кнчев Љ. Ендокринологија на 

репродукција 

Ветеринарен 

институт-

Скопје и 

Ветеринарен 

факултет-

Скопје 

2001 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 

Автор  

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Mauricio Pineda, 

Michael P. Dooley 

McDonald's 

Veterinary 

Endocrinology and 

Reproduction 

Wiley 2008 

2.     

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Рибарство 

2. Код ВФ.ИП.026 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  
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5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Втора година / Четврт  

семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

8. Наставник Доц.д-р Дијана Блажековиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесе кон развој на следните општи и 

специфични конпетенции: 

Општи: Примена на теоретски сознанија за етиката на комуникологијата во рибарсвото;  

Подготовка за истражување на проблемите во рибарството.  

Специфични: Познавање на содржината на рибарството. 

Користење на наставно-програмски теории од предметната област. 

11. Содржина на предметната програма 

Запознавање на студентите со основите на риболовната техника и применливите алатки во 

рибарството, совладување на основните систематики и биологија на спортско-

комерцијални важни видови на риби, ракови и школки, примена на ветеринарните 

постулати при утврдување на својствата на ловот и проценка на свежиот улов, 

детерминација, со цел да се оспособи студентот како иден доктор по ветеринарна медицина 

за обавувавње на функцијата рибарски инспектор и технолог во аквакултурата.  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Историски преглед на развојот на рибарството, -Состојба на рибарството кај нас и во 

Светот,-Продукциски процеси во водените екосистеми,-Анатомија и физиологија на 

рибите,-Значење на рибите во производството,-Генетика и селекција на рибите,-

Аквакултура,-Шарански рибници,-Рибници за пастрмки,-Кафезен систем за одгледување на 

рибите,-Рибарска опрема и алати,-Здравствена заштита на рибите,-Проблеми на загадување 

на водената средина,-Рибата како животна намирница,контрола и квалитет,-Пазар и промет 

на рибата,-Економика на слатководно рибарство 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Систематика  на најважните спортско-комерцијални важни видови на риби (морски и  

слатководни), ракови и школки, 

Алатки заспортски риболов на море и слатки води, постапка при ловење, утврдување на 

својствата и свежината на уловената риба, риби, ракови и школки, Мамци за спортски 

риболов, Стручна клиничка работа (организација на опитот на лов на риба на спортско -

рекреативно езеро, Стручна клиничка работа (запознавање со мали и големи риболовни 

алатки, како и со техниките на риболов на море и во слатки води) Законската регулатива за 

риболов во Р. Македонија 

12. Методи на учење:  Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  
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15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

часови 

16.3 Домашно учење  15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичниот дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 
Задолжителна литература  
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Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Ќирковиќ М, 

Јовановиќ Б, Малетин 

С 

Рибарство 

 

Пољопривред

ни факултет, 

Нови Сад 

 

2002 

 

2.  
 

 
  

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

Марковиќ З, 

Митровиќ-Тутунџиќ 

В 

Гајење риба 

 

Задужбина 

Андрејевић, 

Београд 

 

2003 

 

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Биологија  и патoлогија на пчели 

2. Код ВФ.ЗП.311 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Трета година /Петти 

семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

3 

8. Наставник Доц.д-р. Никола Караболовски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: 
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Општи: Примена на теоретски сознанија за подготовка за истражување на проблемите во 
одгледувањето и патологијата на пчелите; 

Специфични: - Запознавање со основата на биологијата и патологијата на пчелите; 

Користење на наставно-програмските теорииод предметната област на биологијата и 

патологијата на пчелите  

11. Содржина на предметната програма  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Значење на пчеларството. Пчели и околина. Улога на ветеринарната служба во заштита на 

здравјето на пчелите и пчеларството;-Систематика, видови и пчелина паша; -Состав на 

пчелината заедница;-Анатомија и физиологија на пчелата медарка; Размножување на 

пчелата. Размножување на пчелината заедница.Живот и работа на пчелата работничка; -

Технологија на пчеларство.Селекција, одгледување и замена на матици, роење, 

разројување, селидба на пчелата, работа на пчеларникот во текот на една пчелна година;-

Пчелин производ, состав и својства на медот, прополис, восок, поленов прав, 

млеч.Контрола на квалитетотна пчелиниот производ;-Болести предизвикани од вируси;-

Болести предизвикани од бактерии;-Болести предизвикани од габи;-Болести предизвикани 

од паразити;-Болести предизвикани од абиотски фактори;-Труење на пчелите;-Непријатели 

и штетници на пчелите. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: Пчелина заедница, видови и типови на 

кошници, членови на пчелината заедница, саќе, зимско клупко;Анатомија  и физиологија на 

пчелата: морфолошка и физиолошка карактеристика на органскиот состав;-Пчелино 

легло:развој и морфолошки особини;-Биологија и патологија на пчелите: филм и 

дијапозитиви;Практилна работа на пчеларникот, преглед на пчелината заедница, основи  на 

пчеларските работи;Болести на пчелното легло:земање и праѓање на материјал, преглед на 

саѓето со болести на леглото, лабораториска дијагностика, начин на сузбивање и 

лечење;Практична работа на пчеларникот: спроведување на мерки за сузбивање на 

болестите на пчелите;Болести на возрасните пчели: земање и праѓање на материјал, 

микроскопски и макроскопски преглед, начин на сузбивање и лечење;Практична работа на 

пчеларникот: спроведување на мерки за сузбивање на болестите кај возрасни пчели; - 

Штетници и непријатели на пчелите:  запознавање на мерките за сперчување на истите.  

 

12. Методи на учење индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
75 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 

 

 

15 часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување Континуирано преку колоквиуми и завршен испит 

17.1 Тестови (поверка на знаење): 2 тестирања х 40 = 80бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7бодови 

17.3 

Активности: учество на предавање (6 бодови) и 

полагање на практичниот дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 51бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу до 3 пати во текот на семестарот ,а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми.Студентите кои што не 

добиле потпис,имаат право да  го полагаат преку 

завршно оценување во предвидените  испитни рокови 

во текот на годината откако ќе ги завршат обврските 

кон предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата послем секоја студиска 

година. 

 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. Христовски М. 
 

Биологија на пчели 

 

Култура-

Скопје 

 

1997 

2. 
Христовски М и 

Цветановиќ А 

Современа контрола 

на варозата 

Ветеринарен 

факултет, 

Скопје 

2009 

3. 
Христовски М. 

 

Пчеларството во 21 

век 

Национален 

форум за 

заштита на 

животните на 

РМ, Скопје 

 2002 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 

Шљаков П. 
Пчеларство 

Наша книга, 

III поправно 

издание.Скопј

е 

1990  

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Паразитологија  

2. Код ВФ.ЗП.312 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Трета година /Петти и 

Шестти семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

8 

 

8. Наставник Редовен Проф др Стојмир Стојаноски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Анатомија на животните 

Хистологија со ембриологија  

Биологија на клетка 
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Биохемија  

Физиологија на животните  

Микробиологија Имунологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: 

Општи: Примена на теоретски сознанија за подготовка за истражување на проблемите во 
паразитологија и инвазионите болести кај домашните животни.  

Специфични:- Запознавање со основата на паразитологијата;  Користење на наставно-

програмските теорииод предметната област на Паразитарните и инвазионите болести.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

Запознавање на студентите со видовите на паразити кај домашните животни, нивната 

распространетост, морфолошко-анатомската градба, биохемиско физиолошката функција, 

систематскиот ред и биолошкиот циклус на протозоите,  плоснатите црви, вретенестите 

црви и пајаковите артроподи, како и проучување на етиологијата, епизоотиологијата, 

патогенезата, клиничката слика, патолошко анатомските промени, дијагностиката, нивното 

лекување и профилакса.  

 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

 

Општа паразитологија – паразитизам, паразити и поделба на паразитите, физиологија и 

биологија на паразитите и нивниот, меѓусебениот однос на паразитите и нивните домакини, 

инвазија и начини на инвазијата, реакција на организмот и инвазиони болести 

епизоотиологија, дијагностика, лечење и профилакса. 

 

Специјална паразитологија и инвазиони болести;  

 

Колено Protozoa (морфологија и биологија, размножување и систематикана протозои)  

Класа: Zoomastigophora (Trypanosoma, Leischmania,Trichomonas, Histomonas)  

Класа: Sporozoa (Eimeria, Isospora, Sarcocystis, Besnoitia, Babesia,Theileria,Balantidium) 

Класа: Microsporea (Nosema) 

Колено Protophyta (Anaplasma, Borelia) 

Колено Helmintes (Vermes): (морфологија и биологија на хелминти, поделба на хелминти)  

Тип : Plathelminthes (плоснати црви) 

Класа Trematoda (Fasciola, Dicrocoelium, Paramphistomum, Echinostomum, Prostoghonimus, 

Opistorchis)  

Класа Cestoda (Taenia, Monezia, Anoplocephala, Paranoplocephala, Davainea, Choanotaenia, 

Hymenolepis, Diphyllobothrium) 

Тип : Nemathelminthes (морфологија и биологија, размножување и систематика на 

вретенестите црви) 

Класа: Myosyringata (Strongyloides, Strongylus, Globocephalus, Oesophagostomum, Chabertia, 

Trichostrongylus, Bunostomum, Hyostrongylus, Amidostomum, Syngamus, Dictyocaulus, 
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Metastrongylus, Ascaris, Parascaris, Toxocaris, Porrocaecum, Ascaridia, oxyuris, Passalurus, 

Heterakis, Thelazia, Habronema, Streptocara, Echinuria, Cheliospirurua, Parafilaria, Onchocerca, 

Dirofilaria, Setaria, Dioctophyme, Trichuris, Capillaria, Trichinella) 

Тип : Acanthocephales (Macracanthorynchus, Polymorphus, Fillicollis) 

Колено Arthropoda (анатомија, морфологија и систематика на артроподи)  

Класа: Arachnida (пајаковидни артроподи) 

Фамилија Ixodidae (Ixodes, Hyalomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus) 

Фамилија Argasidae (Argas, Dermanyssus) 

Фамилија Sarcoptidae (Sarcoptes, Notoedres, Cnemidocoptes, Psoroptes, Chorioptes, Otodectes) 

Фамилија Oribatidae (Chrysops, Haemotopata, Musca, Stomoxys, Haematobia) 

Фамилија Glossinidae (Glossina, Calliphora, Sarcophaga, Wohlfartia, gasterophylus, Hipoderma, 

Oestrus, Anopheles, Culex, Phlebotomus, Cullicoides) 

Фамилија Hyppoboscidae (Hyppobosca, Melophagus, Aphaniptera) 

Фамилија (Pulex, Ctenocephalus) 

Ред Mallophaga (Bovicola) 

Ред Anoplura (Hematopinus, Linognathus, Solenopotes, Pediculus, Hemiptera) 

 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

 

Лабораториски методи за дијагностицирање на паразитарните болести (копролошки, 

хематолошки, уролошки, дерматолошки) 

 

Проучување на морфологијата и биологијата на протозоите, плоснатите црви, вретенестите 

црви и пајаковите артроподи  и лабораториски методи за нивна дијагностика.  

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
180 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Петти семестар 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

Шестти семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 

 

 

60часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 
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16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 60  часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови(проверка на знаењето): 

  

Петти семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Шести семестар: 2 

тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Петти семестар:7 бодови 

Шести семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Петти семестар:13 бодови 

Шести семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. Геру Н, Маџиров Ж. 

Ветеринарна 

паразитологија и 

паразитарни 

болести 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј 

2003 

2.     

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Лалошевиќ В. 
Паразитолошки 

практикум 

Пољопривред

ни факултет, 

Нови Сад 

2008 

2.     

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Патолошка физиологија  

2. Код ВФ.ЗП.313 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Трета година /Петти и 

Шестти семестар 

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

12 

8. Наставник Доц. д-р. Петар Додовски ДВМ 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Физиологија на животните  

Микробиологија  

Имунологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Теориска настава Патолошката физиологија e наука која ги проучува променетите биолоши 

процеси во организмот кои доведуваат до промени во фуккцијата на органите и органските 

системи. Патолошката физиологија ги поврзува предклиничките и клиничките 

ветеринарно-медицински дисциплини. Имено, патолошката физиологија се надоврзува на 

стекнатите знаења од предклиничките наставни дисциплини: хемија, биофизика, биологија 

на клетка, биохемија, анатомија, хистологија, ембриологија, исхрана, физиологија, 

микробиологија и имунологија, и паралелно со изучувањето на наставните дисциплини од 

патолошка морфологија, фармакологија и токсикологија и паразитологија. Предмет на 
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патолошката физиологија се механизмите и начините на настанувањето на патолошките 

процеси (патогенеза), со што студентите се воведуваат во изучувањето на клиничките 

предмети кои се значајни за совладување на студиите по ветеринарна медицина. Практична 

настава вклучува изучување на лабораториските методи за утврдување на прмените што 

настануваат при патофизиолошките процеси : хематолошки анализи, аналчиза на 

метаболички профил и тестови за докажување на метаболичките пореметувања, анализа и 

шпрепознавање на промени во кардиоваскуларниот, гастроинтестиналниот и 

респираторниот систем, клинички ензимски тестови, тестови за одредување на 

хепатоцелуларно оштетување и хепатичка дисфункција, тестови за утврдување на 

функцијата на бубрезите, методи на анализа на урина, ендокринолошки тестови, Комптон 

тест, имунологија на тумори, типизирање на крвни групи, основи на клиничката 

цитологија. 

11. Содржина на предметната програма  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Вовед и предмет на патолошката физиологија; Етиологија и патогенеза на 

патофизиолошките процеси, здравје и појава на болест. Клеточна и ткивна хомеостаза, 

Патолошка физиологија на крвта (црвени и бели крвни клетки). Патофизиологија на 

хемостазата. Пореметување на ацидобазната рамнотежа. Патофизиологија на метаболизмот 

на вода и едем. Стрес (колапс). Пореметување на метаболизмот на јаглените хидрати, 

протеините и липидите. Дефицит и суфицит на витамини, ендогени биолошки активни 

супстанции и инфламација. Сепса и септичен шок Патофизиологија на имунитетот. 

Пореметување на терморегулацијата. Патофизиологија на респираторен ситем. 

Птофизиологија на ендокриниот систем. Кардиоваскуларни пореметувања . Пореметување 

на функцијата на бубрезите и пореметување на метаболизмот на минералиte. 

Патофизиологија на гастроинтестинален систем и хепатални пореметувањаПореметување 

на мозочната циркулација, едем и хипооксија. Пореметување на функцијата на нервниот 

систем и физиологија и патофизиологија на болка  

 

Содржина на практичниот дел на предметот вежбите: Земање на примероци за 

лабораториски испитувања и нивна подготовка. Лабораториски методи за патофизиолошко 

испитување (примена и методологија). Примена на дијагностички панели и скрининг 

протоколи во ветеринарната медицина. Толкување и примена на лабораториските 

резултати. Лабораториска дијагностика на анемиии и полицитемии (анализа на клинички 

случаи) Лабораториска дијагностика на промени во белите крвни клетки (анализа на 

клинички случај). Тестови за испитување на функционалноста на хемостазата (PTT, PT  и  

TT).  Дијагностика на пореметување на ацидопбазната рамнотежа. Методи и тестови за 

испитување на пореметувањата на метаболизмот на јаглените хидрати, протеини и липиди.  

Примена методи за утврдување  на пореметување на функијата на имунолошкиот систем. 

Лабораториска дијагностика на пореметувања на респираторен систем. Методи на ЕКГ и 

толкување на електрокардиограм (анализа на клинички случаи). Анализа на урина (методи 

за анализа на промени во составот на урината). Методи за патофизиолошка дијагностика на 

гастроинтестиналниот систем, хепатални пореметувања, и патофизиологија на ендокрин и 

егзокрин панкреас (Анализа на клинички слчучаи). Методи за патофизиолошка 

дијагностика на нервен и моторен систем.  
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12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
280 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Петти семестар 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

Шестти семестар  

Теориска настава: 4 часа неделно (60 часа)  

Практична настава: 3 часа неделно (45 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 
Предавања-теоретска настава/ 

часови 

105 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа/часови  

75 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи / часови 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење / часови 
100 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови(проверка на знаењето): 

  

Петти семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Шести семестар: 2 

тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Петти семестар:7 бодови 

Шести семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Петти семестар:13 бодови 

Шести семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

 

22. 
Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Проф Д-р Т. Божич 

Патолошка  

физиологија на 

домашните 

живонтни 

Научна КМД 

Белград 
2012 

2. 

проф. д-р Игор Улчар: Патолошка 

физиологија - 

предавања 

- предавања 

(авторизирана 

скрипта), во 

електронска 

и/или 

печатена 

форма, 

 

3. 

проф. д-р Јосиф 

Тосевски; 

Патолошка 

физиологија на 

цицачи и птици, 

ФВ-Скопје 2005; 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. проф. д-р Ѓурѓевиќ Ѓ. 

Патолошка 

физиологија на 

домаче  животње. 

Београд 1987 

 

проф. д-р Јосиф 

Тосевски и асистент 

д-р Игор Улчар 

Енциклопедиски 

речник по 

патофизиологија 

ФВ-Скопје           2005 

2.     

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

1. Наслов на наставниот предмет Општа и специјална патологија 

2. Код ВФ.ЗП.314 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Трета година /Петти и 

Шестти семестар 

 

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

13 

8. Наставник Доцент д-р Никола Караболовски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Физиологија на животните 

Микробиологија  

Имунологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: -Примена на теоретските сознанија заопштата патологија; Подготовкаа за 

истражување на проблемитево општата патологија; 

Специфични: -   Познавање на содржинат на општата патологија;  Користење на наставно - 

програмски теории од предметната област; 

11. Петти семестар  

Содржина на предметната програма 

Запознавање со основата на патолошките процеси,вршење на обдукција,земање материјал 

за понатамошно испитување.Запознавање со најкарактеристичните промени кај 

позначајните болести кај домашните животни. 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Вовед во патологија,-Пореметување на метаболизмот на материите-дистрофии,-

пореметувања во циркулацијата,-Обновување на ткивата,-Воспаленија,-Тумори,-Накази,-

Смрт и посмортални промени на лешот. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Во делот на патохистолошките вежби е опфатено земањето на материјал од органите и 

ткивата,подготовка на препарати и нивно набљудивање под микроскоп се со цел за 

поставување на точна дијагноза. 

Шестти семестар  

Содржина на теоретскиот дел на предметот:Специјален дел:Патологија на: Дигестивен 

апарат,-Респираторен систем,-Хематопоетичните органи,-Уринарен систем,-Нервен 

систем,-Ендокрините жлезди,-Скелетно-мускулен апарат,-Органи за слух и вид,-Кожа. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Во делот на обдукцијата ,студентите изведуваат обдукција на лешеви од различни видови 

на домашни животни и се запознаваат со правилата на изведување на обдукцијата како и 

приготвувањето односно водењето на обдукциски протокол.Обдукцијата се врши со цел да 

врз промените кои ке се најдат на органите и ткивата да се постави точна дијагноза од што 

угинало животното. 
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12. Методи на учење. индивидуално  учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
285 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Петти семестар 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 3 часа неделно (45часа) 

Шестти семестар  

Теориска настава: 4 часа неделно (60 часа)  

Практична настава: 3 часа неделно (45 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 105часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

90часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 90часови 

17. 
Начин на оценување 

Континуирано-преку колоквиуми или преку завршен 

испит 

17.1 
Тестови(проверка на знаењето): 

  

Петти семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Шестти семестар: 2 

тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Петти семестар:7 бодови 

Шестти семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Петти семестар:13 бодови 

Шестти семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од х61до 70 бода 7 (седум) (D) 

од х71до 80 бода 8 (осум) (C) 

од х81до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу до 3 пати во текот на семестарот ,а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми.Студентите кои што не 

добиле потпис,имаат право да  го полагаат преку 

завршно оценување во предвидените  испитни рокови 

во текот на годината откако ќе ги завршат обврските 

кон предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата послем секоја студиска 

година. 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Кнежевиќ Милијана, 

Јовановиќ М 
Општа патологија 

Научна книга 

Београд 

 

 

2008 

2. 
КнежевиќМилијана, 

Јовановиќ М 

Практикуми зa 

патохистолошки -

вежби 

 

Научна книга 

Београд 

 

1994 

3. 

Јовановић М., 

Алексић-Ковачевић 

С., Кнежевић М. 

 

Специјална 

ветеринарска 

патологија 

Удружење 

ветеринарски

х патолога 

Србије, 

Београд 

2012 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

Кнежевић М., 

Јовановић М. 

Општа патологија 
 Београд, 

Макарије. 
           1999 

2. 

Маринковић Д., 

Нешић В. 

 

Техника обдукције 

животиња са 

основама 

танатологије 

Универзитет у 

Београде, 

Факултет 

ветеринарске 

медицине, 

Београд. 

2013 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Фармакологија  

2. Код ВФ.ЗП.315 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Трета година /Петти и 

Шестти семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

9 

8. Наставник Доц др Петар Додовски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Физиологија на животните  

Микробиологија 

Имунологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: 

Општи: Примена на теоретски сознанија за подготовка за истражување на проблемите во 
фармакологијата  на домашните животни. 

Специфични: - Запознавање со основата на фармакологијата и токсикологијата; Користење 

на наставно програмските теории од претметната област на фармакологијата на домашните 

животни 

11. Петти семестар 

Содржинанатеоретскиотделнапредметот:: Воведно запознавање со општа фармакологија; 

Апликација на лекови; Фармакокинетика; Фармакодинамика;   Несакани дејства од 

лековите; Интеракција меѓу лековите;  Воведно запознавање со специјалната 

фармакологија;  Фармакологија на централниот нервен систем; Анестезија; Локални 

анестетици и релаксантни лекови; Фармакологија на вегетативниот нервен систем; 

Фармакологија на кардиоваскуларен систем;  Фармакологија на уринарен систем ; 

фармакологија на респираторен систем; Фармакологија на дигестивен систем; 

Антихистамински лекови;Фармакологија на крвта; Вода и електролити. 

Содржина на практичниот дел на предметот,вежби: Што е лек; Потекло, природа и поделба 

3. 
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на лековите;  Испитување на нови лекови; Номенклатура на лекови; Мерки за лекови и 

дозирање; Фармакотерапија; Апликација на лекови; Практична калкулација на дози; 

Пропишување на лекови и составување на рецепти. 

Шестти семестар 

Содржина на теоретскиот дел од педметот: Фармакологија на дигестивен тракт; 

Фармакологија на витамини; Фармакологија на хормони; Фармакологија на репродуктивен 

тракт; Фармакологија на кожа и слузокожа; Антибактериски лекови, Антимикотични 

лекови;  Антивируснни лекови;  Хемотерапија на малигни заболувања; 

Имунофармакологија; Антисептици и дезинфициенси; Антипаразитарни лекови; 

Антипротозоарни лекови; Основни поими и терминологија во токсикологијата; 

Класификација на труењето и отровите; Дијагноза на труење; Принцип на терапија на 

труењето; Најчести труења во ветеринарната медицина. 

Содржина на практичниот дел на предметот,вежби: Цврсти облици на лекови; Течни 

облици на лекови; Инјекции; Флуидна терапија; Полуцврсти облици на лекови;  

Дерматотерапија; Постапка со отруено животно; Земање и испраќање на материјал за 

токсиколошко испитување; Аналитички и инструментални методи во ветеринарната 

медицина. 

 

 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
195 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Петти семестар 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

Шестти семестар  

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 75 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17. Начин на оценување  
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17.1 
Тестови(проверка на знаењето): 

  

Петти семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Шестти семестар: 2 

тестирања х 40 бодови= 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Петти семестар:7 бодови 

Шестти семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Петти семестар:13 бодови 

Шестти семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 51 бода 5 (пет) (F) 

од х51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од х61до 70 бода 7 (седум) (D) 

од х 71до х80бода 8 (осум) (C) 

81 х до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Чупич, Моминович, 

Кобол, Велев 

Ветеринарска 

Фармакологија 

 

Бгд-Лјубјл-Зг-

Скопје 

 

2007 

2. 
Hadţoviĉ S 

 

Veterinarskafarmako

grafijasaosnovamafar

makoterapije,IIizdanj

e, 

 

Srajevo  

 

1986 
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3.  
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Јездимирович М 
Ветеринарска 

фармакологија   

Култура, 

Београд с. 597 
2010 

2. 
 

Лашев Љ 

Фармацевтични 

форми за 

ветеринарната 

медицина с 

рецептура  

СтараЗагора, 

с.167 
2005 

3. Maddison J. 

Small Animal 

Clinical 

Pharmacology  

 

Elsevier  p.589 2008 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Основи на клиничка дијагностика 

2. Код ВФ.ЗП.316 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интерирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Трета година /Петти 

семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

4 

 

8. Наставник Доц. д-р Панче Дамески 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Анатомија на животните  

Хистологија со ембриологија  

Биологија на клетка 

Биохемија  

Физиологија на животните  

Микробиологија  

Имунологија 

10. Клиничката дијагностика е гранка на клиничката патологија која има цел да ги утврди 

болестите. Ветеринарната пропедевтика преставува дел од следните дисциплини: интерна 

медицина, инфективни болести, паразитарни болести, хирургија, ортопедија, 

офталмологија, репродукција. Секоја дисциплина си има специјализиран план и методи на 

клиничко испитување. Во овој предмет ќе се изучува воглавно пропедевтиката во 
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интерната медицина.  

Практичниот дел се состои во собирање на податоци за животното од анамнеза, тријас, 

општа состојба, клинички симптоми и знаци и параклинички испитувања, нивна анализа и 

обработка  и добивање на дијагноза. 

11. Содржина на предметната програма 

Воведни предавања (план на клиничкиот преглед, методи на преглед, дијагноза, прогноза); 

Претходно запознавање и приоѓање на животното, анамнеза, национал; Хабитус и тријас; 

Типови на клинички испитувања (поединечни и групни); Фармски лабораториски методи и 

нивно значење во клиничката дијагностика; Специјално испитување – преглед на кожата и 

кожната прекривка; Преглед на видливите слузници; Преглед на лимфните чворови; 

Преглед на кардиоваскуларниот систем; Методи на преглед на респираторниот тракт 

(предни и задни партии); Методи на преглед на дигестивниот тракт (усна празнина, ждрело, 

хранопровод, преджелудници); Преглед на дигестивен тракт (интестинум, ректална 

експлорација); Преглед на црниот дроб и слезината; Преглед на уринарниот тракт 

(катетеризација); Преглед на нервниот систем; лабораториски испитувања 

Содржина на практичниот дел на предметот (вежбите):   

Вовед, приоѓање и фиксирање на животните; Анамнеза и нанационал; Хабитус и тријас; 

Кожа, слузници и лимфни чворови; Респираторен тракт (предни и задни партии); 

Кардиоваскуларен систем; Дигестивен тракт (предни партии, абдомен, сондирање, 

ректална експлорација); Преглед на црн дроб и слезина; Преглед на уринарниот тракт 

(катетеризација); Преглед на нервен систем. 

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
75 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава  30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 2 тестирања х 40 = 80бодови 
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17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови ) и 

полагамје ма практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Интерна скрипта    

2. Цветкович А. 

Општа клиничка 

дијагностика 

унутрашњих 

болести домачих 

животниња 

ОЗИД - 

Белград 

 

1980 

3.  
 

 

 

 

 

 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. Радоститс О. 

Ветеринарен 

клинички преглед и 

дијагноза 

Saunders 2000 

2.     

3.     

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Кинологија 

2. Код ВФ.ИП.31 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Трета година/Петти 

семестар 

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 

8. Наставник Доц.д-р. Панче Дaмески, ДВМ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за подготовка за истражување на проблемите во 

кинологијата 

Специфични:   Запознавање со основите на кинологијата  

Користење на наставно - програмски теории од предметната област кинологија 

11. Содржина на предметната програма 

Сожржина на теоретскиот дел на предметот: Потекло на кучето; Меѓународна кинолошка 

организација, организација на кинолошките здруженија во Македонија; Чистокрвни 

кучиња; Градба на телото; Исхрана на кучињата; Хигиена; Сместување; Полова зрелост, 

размножување на кучињата; Одгледување на леглото; Наследување; Конституција; 

Кондиција; Темперамент;Болести кај кучињата; Одгледување, селекција и обука на 

кучињата; 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: Посета на одгледувачници на кучиња и 

запознавање со расите; Посета на кинолошкиот сојуз, посета на кинолошки друштва и 

клубови и запознавање со нивната организација; Посета на државни и меѓународни 

изложби; Запознавање со работата на кинолошките судии; Практична и теренска настава  

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 45 
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време    

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 бодови = 

80бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби  (7 

бодови) 

13бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 
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22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Проф. Др. Марио 

Бауер 
Pas moj prijatelj 

Sveuĉilišna 

Naklada Liber 
1989 

2. 
Проф.Др. Марио 

Бауер 

Kinologija 1 – uzgoj i 

njega pasa 

Veterinarski 

Fakultet, 

Zagreb 

1992 

3. Драган Јањиќ, ДВМ Osnovi kinologije 
Кинолошки 

Савез Србије 
2007 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Stanley Coren Inteligencija pasa  1996 

2. Desmond Morris Upoznajte svog psa  1988 

3.     

 

 

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

1. 
Наслов на наставниот предмет 

Заштита и спасување на животните во вонредни 

ситуации 

2. Код ВФ.ИП.032 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Трета година/Петти 

семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 

8. Наставник Редовен професор д-р Живко Гацовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

спечифични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за Заштита и спасување на животните во 

вонредни ситуации; Подготовка за истражување на проблемите во: Спечифични: Познавања 



163 

 

на содржините на Заштита и спасување на животните во вонредни ситуации ; Користење на 
наставно-програмски теории од предметната област.    

11. Содржина на предметната програма: 

Предметот Заштита и спасување на животните во вонредни ситуации,  има за цел да ги 

запознае студентите и идните ветеринарни стручнаци со значење на заштитата и 

спасувањето на животните. Oрганизации и носители на заштитата и спасувањето на 

животните во Р. Македонија. Поими и предизвикувачи на вондредните ситуации и нивно 

влијание врз животните и сточарското производство. Загрозеност на животните во 

вондредни ситуации ( природни катастрофи и елементарни временски неприлики -поплави, 

земјотреси, одрони, лизгаво земјиште, суша, пожари, јако невреме, мраз, лавина и војна 

епидемија, хемиски и нуклеарни несреќи и др.).Организација на спасување на животните во 

вондредни состојби.  

Со  едукацијата на студентите по ветеринарна медицина ќе се запознаат со oрганизација на 

спасување и згрижување на сточната храна во вондредни и RHB случувањ, законска норма 

со уставна основа за спасување на општествените добрa во Р. Македонија. 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Значење на заштитата и спасувањето на животните.Oпшти организации и носители на 

заштитата и спасувањето на животните во Р. Македонија. Поими и предизвикувачи на 

вондредните ситуации и нивно влијание врз животните и сточарското производство. 

Загрозеност на животните во вондредни ситуации (природни катастрофи и елементарни 

временски неприлики-поплави, земјотреси, одрони, лизгаво земјиште, суша, пожари, јако 

невреме, мраз, лавина и војна епидемија, хемиски и нуклеарни несреќи и др). Организација 

на спасување на животните во вондредни состојби. Загрозеност на сточарското 

производство во вондредни состојби – RHB агенси и нивно дејство во низински и ридско-

планински подрачја. Организација на спасување и згрижување на животните во вондредни 

случувања- превентивни мерки, деконтаминација, ново сместување. Загрозеност на 

прехрамбените производи од анимални производи во вондредни и RHB случувања. 

Организација на спасување и згрижување на сточната храна во вондредни и RHB 

случувања. Организација на спасување и згрижување на намирници од анимални потекло 

во вондредни RHB случувања.Законска норма за заштита и спасување на сточарското 

производство во Р. Македонија-Уставна основа за спасување на општествените добрo. 

 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Семинарски вежби.Интерактивна настава. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 Часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

      Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активност и учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на  практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 
Ред. проф.д-р Живко 

Гацовски 

 

Заштита и 

спасување на 

животните во 

вонредни 

ситуации(ракопис 

необјавени 

предавања-интерна 

скрипта). 

  

2. 

Собранието на 

Република 

Македонија 

 

Национална 

стратегија за 

заштита и 

спасување на 

животни за период 

од 2014 до 2018 

година. 

 

 

Службен 

весник 

на РМ, бр. 6 

од 

10.01.2014 

година 

 

2014 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Петровиќ Б, Ѓуриќ 

Гордана, Драгановиќ 

Б. 

Радијациона 

хигијена анималне 

производње 

 

Ветеринарски 

факултет, 

Београд 

 

1979 

2.     

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Пчеларство 

2. Код ВФ.ИП.033 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус на интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 

 

Трета година/Петти 

семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 
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8. Наставник Редовен професор д-р Гоце Костоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да им даде на 

студентите основа за технологијата на современото производство на пчелни производи. 

Предавањата ги опфаќаат значењето на пчеларството и основните систематски и биолошки 

карактеристики на медоносната пчела, пчеларнците, пчлните живеалишта и потребниот 

пчеларски алат и прибор, технолошките постапки кои треба да бидат применети со цел 

производство на органски сертифицирани пчелни производи и здравствената заштита на 

пчелите. За време на семинарите, практично ќе бидат обработувани апитехничките 

постапки за современо производство на пчелни производи.  

11. Содржина на предметната програма: 

Значење на пчеларството. Систематика и видови и раси на пчели. Членови на пчелното 

семејство. Биолошки карактеристики на медоносната пчела. Започнување со одгледување 

медоносни пчели. Пчеларници, пчелни живеалишта и пчеларски алат и прибор. 

Технологија на пчеларење. Медоносни растенија. Пчелни производи. Здравствена заштита 

на пчелите 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Семинарски вежби.Интерактивна настава. 

12. Методи на учење: Теориска настава: интерактивна (предавања во група со дискусија и 

ангажирање на студентите) Семинари: дискусија на теми споменати од предавањата или 

прочитани во стручната литература; активно учество на студентите (искажување на 

мислења, идеи, дискусија); орална презентација на поглавје по избор на студентот. 

Семинарска работа: учење со користење стручна литература и интернет; изготвување на 

семинарски труд 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

      Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 
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17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 2 тестирања х 40 = 80бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7бодови 

17.3 

Активност и учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на  практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 Топалов  А. 

 
Пчеларство 

Издателство: 

Дионис -

Софија 

2002 

2. Волфганг Ритер Болести на пчелите 

Издателство: 

Дионис - 

Софија 

2005 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

https://ciela.com/author/a-topalov.html
https://ciela.com/publisher/dionis.html
https://ciela.com/publisher/dionis.html
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1. 

Доц. д-р Първан 

Русинов Първанов 

двм 

Биологија и болести 

на пчелите 

 

Стара Загора 2016 

2. 
Проф. д - р Георги 

Цанков 

41 Уникални 

медоносни 

растенија 

 

Издателство: 

Еновче-

Софија 

2015 

3. 

dr Nada Plavša 

dr Nebojša Nedić 

 

Praktikum po 

pĉelarstvo 

Poljoprivredni 

fakultet, Novi 

Sad 

2015 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Визуелни дијагностички методи 

2. Код ВФ.ЗП.317 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Трета година/Шестти 

семестар  

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

3 

 

8. Наставник Доц др Мими Ристевски 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Анатомија на животните  

Хистологија со ембриологија 

Биологија на клетка  

Биохемија  

Физиологија на животните  

Микробиологија Имунологија 

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за подготовка за истражување на проблемите во 

методите на визуелната дијагностика 

Примена: добивање предзнаења за користење на визуелните дијагностички методи  

Специфични:   Запознавање со основите на визуелната дијагностика  

Користење на наставно - програмски теории од предметната област на визуелната 

дијагностика во ветеринарната медицина 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: Запознавање со организацијата на рендгенски 

кабинет, рендгенските уреди, рендгенските зраци (природа, добивање и интеракција на 



169 

 

рендгенските зраци со материјата) Рендгенска снимка, карактеристични ткивни сенки, 

проекциони ефекти. Рендгеноскопија; Рендгенографија; Процес на развивање на филмови; 

Нативно снимање (елементи на рендген анатомија и патологија); Контрастно снимање 

(елементи на рендген анатомија, физиологија и патологија); Рендген дијагностика на 

заболувања на дигестивниот систем; Рендген дијагностика на заболувања на 

респираторниот систем, срцето и големите крвни садови; Рендген дијагностика на 

урогениталниот систем; Рендген дијагностика на промени на коскената структура; 

Форензичка рендген дијагностика; Физички карактеристики на ултразвукот и интеракција 

на ултразвукот и материјата; Ултразвучни апарати; Видови на ултразвучни сонди; 

Ултразвучна слика – интерпретации и артефакти; Ултрасонографија на бубрег и мочен 

меур; Ултрасонографија на срце; Ултрасонографија на гениталните органи; Ендоскопски 

уреди; Ендоскопија на гастроинтестиналниот систем; Бронхоскопија.  

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: Начин на работа во рендгенски 

кабинет; Рендгенски апарати; Рендгеноскопија; Видови на ткивни сенки и проекциони 

ефекти; Рендгенографија:прибор, улога на јачината на напонот на струјата, снимање; 

Опишување на нативни рендгенограми на дигестивниот систем и органите на 

абдоминалната празнина; Опишување на рендгенограми од дигестивниот систем со 

позитивно контрастно средство; Опишување на рендгенограми од респираторен и 

кардиоваскуларен систем; Опишување на рендгенограми од урогенитален систем; 

Опишување на рендгенограми од коскениот систем (промена на положбата и прекин на 

континуитетот на коските); Ултрасонографија на абдомен; Ултрасонографија на срце. 

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
60 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

  Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

  Часови 

16.3 Домашно учење 15часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 
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17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавање (6 бодови) и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Проф.др. Менсур 

Шехиќ Доц.др. 

Владимир Бутковиќ 

Osnove specijalne 

veterinarske 

rendgenologije 

Ветеринарски 

факултет, 

Београд 

1990 

2. Менсур Шехиќ 

Opća rendgenologija 

u veterinarskoj 

medicini 

Veterinarski 

fakultet, 

Zagreb 

1995 

3. 

Проф.д-р. Менсур 

Шехиќ 

Проф.д-р.Дамир 

Станин 

Проф.Др.Владимир 

Бутковиќ 

Ultrasonografija 

abdomena i toraksa 

psa i maĉke 

Veterinarski 

fakultet, 

Zagreb 

2006 

22. Дополнителна литература  
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2 

 
Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Михаил  Паскалев 
Ветеринарна 

радиологија 

Ветеринарен 

факултет, 

Стара Загора 

2013 

2.     

3.     

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Микробиологија на храна  

2. Код ВФ. ИП.034 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Трета година /Шестти  

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 

8. Наставник Вонр.проф д-р Сашо Стојановски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е студентите да се здобијат 

со продлабочни теориски и практични знаења за микробиологијата на храната. 

Предавањата вклучуваат приказ на фундаментите на микробиологијата на храна, 

метаболизмот на микроорганизмите, механизмите на нивниот раст, размножувањее и 

угинување, како и факторите кои влијаат врз истите. Студентите детално се запознаваат со 

видовите микроорганизми и нивните карактеристики и опасностите кои тие ги 

претставуваат по човечкото здравје. Во практичната настава студентите се запознаваат со 

рутинските и напредните методи за детекција на микроорганизмите како и со брзите и 

автоматизирани методи во микробиологијата на храна. 

11. Содржина на предметната програма 

Развој и еволуција на микробиологијата на храна. Општи принципи на растот и развојот на 

микроорганизмите. Динамички фактори на растот на микроорганизмите. Динамика на 

угинување на микроорганизмите. Интеракција помеѓу факторите кои влијаат врз 

преживувањето на микроорганизмите. Микроорганизми расипувачи на храна. Труења со 

храна. Патогени бактерии во храната. Микотоксиногени мувли. Вируси. Паразити во 



172 

 

храната и водата. Индикатор микроорганизми. Ферментација на храна. Контрола на 

микробиолошкиот квалитет и безбедност на храната. Микробиолошки критериуми. 

Рутински методи во микробиологијата на храна. Брзи методи и автоматизација. Напредни 

методи во микробиологијата на храна 

12. Методи на учење  

Теориска настава: предавања во голема група  

Практична настава: вежби во помали групи. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

  

16.3 Домашно учење                        15часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знење): 2 тестирања х 40 = 80бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Доц д-р 

СашоСтојановски 

Микробиологија на 

храна авторизирани 

предавања 

 

 

 2013 

2. 
Eley, A. R. 

 

Microbial Food 

Poisoning 
 1996 

3. Garbutt, J. 
Essentials of Food 

Microbiology 
 1997 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

Doyle, M.P., Beuchat, 

L.R., Montville, T.J 

Food Microbiology: 

Fundamentals and 

Frontiers 

 2007 

2. 
 

 
     

3.     

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
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1. Наслов на наставниот предмет Радиобиологија и радиациона хигиена  

2. Код ВФ.ИП.035 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Трета година /Шестти  

семестар  

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

8. Наставник Проф. д-р Гоце Костоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Наставните содржини на овој предмет ќе допринесат кон развој на следните 

компетентности:  

Општи: -Примена на теоретски сознанија во Радиобиологија и радиациона хигиена; 

Подготовка за истражувања на проблемите во  Радиобиологија и радиациона хигиена  

Специфични: -   Познавање на содржината на Радиобиологија и радиациона хигиена; 
Користење на наставно- програмски теории од предметната област. 

11. Содржина на предметна програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Обука на студентите за стекнување на професионално знаење и практична примена на 

вештините од областа на биолошките ефекти и механизмот на делување на јонизирачкото 

зрачење, радиопатологијата, радијациониот синдром и радијационите повреди кај 

домашните животни, трансфер на радионуклеидите во циклусот на анималното 

производство, радијационо-хигиенска контрола на животните и предметите и мерки на 

заштита од јонизирачко зрачење.Предмет, улога и значење на радиобиологијата, 

радијационата хигиена и радиоекологијата во ветеринарната медицина; Природна и 

вештачка радиоактивност, радиоактивен распад, видови на зрачење, радиоактивни изотопи, 

единици на мерење; Контаминација на животната средина; Радијациона болест кај 

домашните животни, синдром на акутна и хронична радијациона болест (дијагноза, 

прогноза, терапија и профилактика); Радиоактивна контаминација на биосферата, 

биолошки важни нуклеотиди (J-131, Sr-90, Cs-137, K-40); Токсикологија на радиоактивните 

материи; Заштита на животните, продуктите од анимално потекло, водата и добиточната 

храна од радиоактивна контаминација; Радиодеконтаминација на животните, добиточната 

храна, почвата, водата, воздухот и предметите за општа употреба; Нештетно отстранување 

на радиоактивниот материјал, собирање, складирање и транспорт; Радијационо-хигиенска 

експертиза на добитокот за колење и анималните намирници. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:Радиобиолошка лабораторија (мерни 

инструменти, техника на работа, намена и извори на јонизирачко зрачење); Работа со 

Гајгер-Милеров бројач, одредување на вкупната бета активност на пробите, одредување на 

староста на фисионите продукти; Одредување на содржината на К-40; Гама 



175 

 

спектрометрија; Работа со дозиметри; Радиоактивна деконтаминација, пресметување на 

факторите на деконтаминација и на изворот на јонизирачко зрачење; Користење на 

радиоизотопите во морфолошката и функционалната дијагностика во ветеринарната 

медицина; Примена на методата RIA во ветеринарната медицина; Ветеринарно-санитарна 

експертиза на продуктите од анимално потекло, вода и добиточна храна при радиоактивна 

контаминација. 

12. Методи на учење индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 2 тестирања х 40 = 80бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања ( 6 бодови) и 

полагање на практичниот дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Сарачевиќ Лејла 

 

 

Ветеринарска 

радиобиологија са 

радијационом 

хигијеном 

Ветеринарски 

факултет, 

Сарајево 

1999 

2. 

Петровиќ Б, Ѓуриќ 

Гордана, Драгановиќ 

Б 

Радијациона 

хигијена анималне 

производње 

 

Ветеринарски 

факултет, 

Београд 

 

 

1979 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Виторовиќ Гордана, 

Митровић 

Бранислава, Синовец 

З, Андрић В 

Практикум из 

радиобиологије и 

радијационе 

хигијене 

 

ФВМ, Београд 

 

 

2007 

2.     

3. 
 

 
   

 

 

 

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



177 

 

1. Наслов на наставниот предмет Микотоксини во сточна храна  

2. Код ВФ.ИП.036 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Трета година /Шестти 

семестар  

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

8. Наставник Вонр.проф.д-р Гоце Цилев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: - Примена на теоретските сознанија за истражување на проблемите во 

Нутритивната патологија.  

Специфични: - Познавање на содржината на Нутритивната патологија; Користење на 
наставно - програмски теории од предметната област; 

11. Содржина на наставната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот 

Запознавање на студентите со здравствените  пореметувања на животните предизвикани од 

митотоксини во храната. потоа кои габо ги продуцираат токсините, условите за развој на 

мувлите и синтеза на митотоксините, токсичност на митотоксините, механизам на дејство 

на митотоксините, присуство на митотоксините во храната, ефекти на митотоксините, 

законски регулативи, заштита на митотоксините, нутритивен пристап  во ублажување на 

ефектите од митотоксините. Исто така беше разработен и ризикот предизвикан од 

митотоксините по зравјето на луѓето.  

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: 

Физички, хемиски, биолошки и аналитички методи на утврдување на токсичните материи, 

аналитички методи на утврдување на органофосфорните соединенија и органохлорни 

соедниненија и родентициди. Аналитички методи на утвдување на натриум хлорид, уреа, 

нитрити, нитрати, токсични метали. Аналитички методи на утврдување на афлатоксини Б1, 

Б2, Г1, Г2 охратоксини, зеаранелон, T-2 toksin и др. Практична вежба со предизвикување на 

труење кај глувци. 

12. Методи на учење индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 
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активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 2 тестирања х 40 = 80бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 
Ladislav Oрegovic, 

Stjepan Pepelnjak 

 

Mikotoksikoze 

 

školska knjiga, 

Zagreb 

1995 

 

2. 

Zlatan Sinovec, 

Radmila Resanovic, 

Snezana Sinovec 

Mikotoksini pojava, 

efekti i prevencija 

Fakultet 

veterinarske 

medicine 

 

2006 

3. 
Rudolf Kastori 

 

Teski metali u 

ţivotnoj sredini 

Naucni institut 

za ratarstvo i 

povrtarstvo, 

Novi Sad 

1997 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 

Radomir Jovanovic 

Ishrana i produktivne 

bolesti жivotinja 

Simbol, Novi 

Sad 
2001 

2.     

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Внатрешни болести на домашни миленици и копитари  

2. Код ВФ.ЗП.411 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Четврта година /Седми и 

Осми семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

10 

 

8. Наставник Доц Др Панче Дамески 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Патолошка физиологија  

Патологија 

Основи на клиничка дијагностика 

Фармакологија 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Дефиниција на предметот: студентот 

добива познавања од внатрешните заболувања на органските системи кај канидите, 

фелидите и еквидите, а се однесуваат на: заболувања на кардиваскуларниот и 

респираторниот систем, заболувања на гастроинтестиналниот систем и црниот дроб, 

заболувања на уринарен систем и електролитен дисбаланс, метаболички и 
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невромускуларни заболувања. Позиција на предметот во ветеринарната едукација: преку 

овој предмет студентите се запознаваат со заболувањата кај домашните миленици (кучиња, 

малки, еквиди) за кое е потребно широко ветеринарно-меидицнско познавање, примена на 

нови технологии во дијагностиката, како и адекватен приод во тераписките протоколи кај 

различните заболувања. Во теорискиот дел студентот се запознава со категоризацијата на 

заболувањата на органските системи, патогенезата на заболувањата, описот и 

методолошкиот приод на клиничките знаци, дијагностичките процедури и диференцијално 

дијагностичките постапки, примената на тераписките протоколи, прогнозата и 

превенцијата на заболувањата, односно искоренувањето. Во практичниот дел студентот се 

запознава со клиничките случаи присутни во амбулантата а поврзани со материјалот од 

теорискиот дел, систематизацијата на информите добиени преку прегледот, 

дијагностичките постапки и следењето на терапиите. Исто така студентот активно ќе 

учествува во лекувањето на пациентите. Поврзаност на предметот со претходната и идната 

едукација: предметот е поврзан со другите области од ветеринарната едукација и тоа: 

патофизата, патолошката морфологија, исхраната, микорбиологијата, паразитологијата 

имунологијата епизоотиологијата. Општи цели на предметот: општата цел на предметот се 

базира на запознавање на студентот со базичното познавање и практичното искуство што 

ќе им притреба за превенција на појавување, лекување и решавање на проблемите поврзани 

со здравствената состојба на животните, а особено со заболувањата кај милениците 

(кучињата, мачките, еквидите). 

11. Содржина на предметната програма  

Теориска настава  

Вродени срцеви заболувања, болести на валвулите, митрална дисплазија. Трикуспидална 

дисплазија, стекнати срцеви заболувања, бактериски ендокардитис. Ендокардитис - 

хронично валвуларно заболување. Миокардијални заболувања, дилатирана 

кардиомиопатија кај кучиња. Дилатирана кардиомиопатија кај мачки, кардиомиопатија кај 

мачки. Перикардијален излив. Респираторни заболувања, заболувања на горни дишни 

патишта, ринитиси, неоплазии. Заболување на долни дишни патишта, кашлање, 

бронхопнеумонија. Хроничен бронхитис. Астма кај мачки. Белодробна инфилтрација со 

еозинофили, бронхиектазија. Вдишување на страни тела во трахеа и бронхии. Белодробни 

тумори. Колапс на трахеа. Состојби кои предизвикуваат намалување на белодробен 

капацитет-изливи. Pyotorax, торакални неоплазии, Pneumothorax белодробен едем и 

емфизем, хроничен алвеоларен емфизем. Заболувања на усна празнина заби и плункови 

жлезди од различна етиологија. Заболувања на хранопровод- oesophagitis, промени во 

проодност. Заболувања на желудник: gastritis acuta, страни тела и volvulus-Акутна 

дилатација на желудник. Gastritis chr.. Промени во подвижност. Пептичен улцер, 

Опструкција на желудочно исфрлање. Заболувања на тенки црева. Ентеропатии поттикнати 

од храна, кучешки хеморагичен гастроентеритис, цревна опструкција, воспалително 

заболување на цревата. Пребрзо размножување на бактериите во тенките црева. 

Заболувања на дебели црева, акутен неспецифичен colitis, плазмоцитно-лимфоцитен colitis, 

неинфламаторни колични заболувања со дијареа, зачеп на колон, идиопатски megacolon, 

sinusitis paraanalis, тумор на колон и ректум. Синдром на колика. Заболувања на егзокрин 
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панкреас. Воспалителни хепатобилијарни заболувања. Гноен и негноен 

холангитис/холангиохепатитис. Лимфоцитен портален хепатитис. Опструкција на 

екстрахепателен жолчен канал. Вродени портосистемски скршнувања во текот. Хроничен и 

идиопатски хроничен hepatitis. Вродени портоваскуларни аномалии. Пореметувања на 

жолчен тракт. Уринарни заболувања, акутна и хронична бубрежна слабост. 

Гломерулонефропатии, цистични заболувања, бубрежни тумори. Инфекција на уринарни 

патишта, уролитијаза. Промени во долниот уринарен тракт кај мачки. Неоплазии кај мочен 

меур, Простатитис, бенигна простатична хиперплазија. Ендокрини нарушувања, промени 

во хипофиза, D. insipidus. Нарушување во тиреоидеа Хипотироидизам. Хипертироидизам. 

Нарушување на паратиреоидеа. Хиперпаратироидизам. Хипопаратироидизам. Адренални 

жлезди. Хипоадренокортицизам - Адисонова болест. Хиперадренокортицизам - Кушингова 

болест. Diabetes mellitus. Невролошки заболувања. Заболувања на мозок - хидроцефалус. 

Кучешки грануломатозен менингоенцефаломиелитис. Исхемична енцефалопатија. Повреди 

на глава. Кранијални нерви. Парализа на n.facialis, n.trigeminus, Хорнеров синдром. 'Рбетен 

мозок, лумбосакрална стеноза, интервертебрални заболувања. Дегенеративна миелопатија, 

дискоспондилитис. Епилепсија, идиопатска епилепсија. Myasthenia gravis.  

Практична настава  

Приод на пациенти со срцеви заболувања, основни постапки за дијагностика. 

Систематизација на клиничките знаци кај срцевите заболувања и срцевите шумови. EKG-

постапки, VHSмерења (vertebral heart score) следења на терапии кај срцеви заболувања. 

Семинарски работи на студенти поврзани со срцеви заболувања-case report. Респираторни 

нарушувања, приод кон пациенти со респираторни заболувања, основни постапки за 

дијагностика. Аускултација и распознавање на респираторните шумови. Толкување на 

дијагностичките постапки кај респираторните заболувања. Семинарски работи на студенти 

поврзани со респираторни заболувања-case report. Приод кон пациенти со гастро-

интестинални пореметувања, постапки за дијагностика. Систематизација на клиничките 

знаци на заболувањата, одредување на степен на промени на органите. Терапија со флуиди 

следење на пациенти со дијареа. Семинарски работи на студенти поврзани со гастро-

интестинални заболувања-case report. Колични заболувања кај коњи, ситематизација на 

клинички знаци. Колични заболувања кај коњи, сондирање на желудник, ректална 

експлоарација. Семинарски работи поврзани со колични заболувања кај коњи. Пациенти со 

промени на црн дроб, ситематизација и дијагностика. Пристап при лекување на пациенти 

со промени на црн дроб. Промени на егзокрин панкреас и начин на исхрана. Пациенти со 

бубрежни заболувања, одредување на општа состојба приод кон дијагностика. Терапија на 

бубрежните заболувања, следење на пациенти. Анализа на податоци во текот на терапија 

кај бубрежните заболувања. Промени на мочни патишта катетеризација на животни, 

пункција на мочен меур. Семинарски работи на студенти поврзани со бубрежните 

заболувања- case report. Пациенти со ендокрини заболувања, следење на лабораториски 

протоколи. Карактеристики на терапии кај ендокрини заболувања. Нервни пореметувања, 
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приод кон пациенти со невролошки заболувања. Испитување на рефлекси поврзани со 

кранијални нерви. Испитување на рефлекси поврзани со екстремитети. Приод кон пациенти 

со напади-епилепсија, следење на тераписки протоколи. Семинарски работи поврзани со 

невролошки пореметувања-case report 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
240 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Седми семестар 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 3 часа неделно (45 часа) 

Осми семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 75 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

75 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 90часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови(проверка на знаење): 

  

Седми семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Осми семестар: 2 тестирања 

х 40 бодови= 80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Седми семестар:7 бодови 

Осми семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Седми семестар:13 бодови 

Осми семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Траиловиќ Д. 

Дијагностика и 

терапија оболења 

коња 

 

ФВМ - 

Београд 

 

 

2007 

2. Група автори 

Болести паса и 

мачака –

ауторизована 

предавања 

ФВМ-Београд 2011 

3. Ото Радоститс 
Ветеринарна 

медицина 
Табернакул 2007 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Ettinger 

Textbook of 

veterinary internal 

medicine 

Saunders 2017 

2.     

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Репродукција и ВО/ Породилство и стерилитет 

2. Код ВФ.ЗП.412 
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3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Четврта година /Седми и 

Осми семестар 

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

12 

8. Наставник Доц. д-р Станимир Ангелов Јотов 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исхрана на домашните животни 

Сточарство 

Патолошка физиологија 

Патологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Теориската настава од предметот 

Репродукција има за цел да ги воведе студентите во главните теориски принципи на 

репродукцијата на домашните животни и тоа: гинекологија, акушерство (породилството), 

стерилитетот, вештачкото осеменување, физиологијата и патологиите кои се јавуваат во 

текот на гестацискиот и постпарталниот период кај родилката и кај плодот, главните 

ендокринолошки процеси кои ја регулираат репродукцијата, и начините на манипулација 

со истите, современите биотехнологии на асистирана репродукција, андрологијата, 

заболувањата на млечната жлезда и неонаталните заболувања. На овој начин на идниот 

доктор по ветеринарна медицина ќе му биде овозможено да се здобие со: знаење за 

препознавање на индикациите за медицинска интервенција при породилни проблеми, 

стерилитет, патолошкиа појави кои се јавуваат во текот на гестацијата; способност за 

давање совети и примена на соодветно лекување при појава на стерилитет; способност за 

превземање мерки и интервенции со цел да се унапреди продуктивниот и репродуктивниот 

статус на поединечно животно, како и на стада фармски животни. 

 

Практичната настава од предметот Репродукција има за цел да ги запознае студентите со: 

практичните вештини на дијагностицирање на репродуктивните состојби на домашните 

животни, најбитните интервенции потребни за успешна работа на терен од областа на 

репродукцијата, породилството и стерилитетот кај животните, апликација на соодветна 

терапија која е неопходна за подобрување на репродуктивните перформанси како кај 

производните, така и кај придружните животни, вештачкото осеменување и останатите 

биотехологии на асистираната репродукција во практиката  

11. Содржина на предметната програма  

 

Теориска настава  

Вовед. Анатомија на женските полови органи. Физиологија на женските полови органи. 

Анатомија на машките полови органи. Физиологија на машките полови органи. 

Физиологија на гравидитетот. Физиологија на породувањето. Физиологија на пуерпериум. 

Ендокринологија и контрола на размножување - Вовед. Контролирање на почетокот на 

пубертетот. Контролиран еструс и овулација. Контрола на сезонското размножување. 
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Вештачко осеменување. Контрола на мултипните раѓања и големината на леглото. 

Контрола на гравидитетот. Контрола на партусот. Контрола на пост-партум периодот. 

Ембриотрансфер. Добивање на ембриони in vitro. Технологија на клонирање. Добивање на 

трансгени животни. Супримирање на репродуктивната активност. Стрес и репродукција. 

Лактација; Патологија на гравидитет. Патологија на породувањето. Патологија на 

пуерпериумот. Неонатални заболувања на младенчињата. Вештачко осеменување. 

Заболувања на млечната жлезда. Вродена неплодност кај кравите. Стекната неплодност кај 

кравите. Екстрагенитален стерилитет. Неплодност кај овците и козите. Неплодност кај 

свињите. Неплодност кај машките животни. Неплодност кај кобилите. Неплодност кај 

месојадите. 

 

Практична настава  

Анатомија на женските и машките полови органи. Гинеколошки преглед на крави. 

Гинеколошки преглед на кобили. Гинеколошки преглед на месојади. Гинеколошки преглед 

на мали преживари. Гинеколошки преглед со помош на ултразвук кај големи животни. 

Гинеколошки преглед со помош на ултразвук кај мали животни. Дијагностика на 

гравидитет кај крави. Дијагностика на гравидитет кај кобили. Дијагностика на гравидитет 

кај мали животни. Лабораториски методи за дијагностика на гравидитетот. Подготовка на 

родилката за породување. Прифаќање, постапка и нега на новороденчето. Основни 

гинеколошки опрерации. Примена на биотехнички методи во контролата на еструсот и 

овулацијата. Примена на биотехнички методи во контролата на партусот и лактацијата. 

Методи за предизвикување на суперовулација, примена на ЕТ и ИВФ. Подготовка на 

родилката за породување. Акушерски инструменти и порготовка на акушерот. Репозиција 

на неправилни положби, асистенција при породување. Крвави операции на родилката. 

Методи на помагање, прибор и постапки при извртување на матката. Клиничка обработка 

на родилката во пуерпериумот. Земање семе од домашните расподници: подготовка на 

вештачка вагина, електроејакулација и др. методи. Преглед и оценка на спермата: макро - и 

микроскопски. Одредување на концентрација на сперматозоидите. Методи за утврдување 

на морфолошките особини на сперматозоидите; суправитално боење на спермата. Ракување 

со длабоко замрзната сперма и инструментите за В.О. на крави. В.О. на крави. В.О. мали 

преживари. В.О. на свињи. В.О. на месојади. В.О. кај останати видови. Преглед на млечната 

жлезда, Дијагностика на клинички и субклинички маститиси. Дијагностика, терапија и 

превентива на неплодност кај кравите. Откривање и сузбивање на формите на 

екстрагениталниот стерилитет. Дијагностика и лекување на неплодноста кај овците и 

козите. Дијагностика и лекување на неплодноста кај свињите. Дијагностика и лекување на 

неплодноста кај машките животни. Дијагностика и лекување на неплодноста кобилите. 

Дијагностика и лекување на неплодноста кај месојадите 

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
280 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Седми семестар 

Теориска настава: 4 часа неделно (60 часа)  

Практична настава: 3 часа неделно (45 часа) 
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Осми семестар  

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 105 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

75 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 100 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови(проверка на знаење): 

  

Седми семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Осми семестар: 2 тестирања 

х 40 бодови= 80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Седми семестар:7 бодови 

Осми семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Седми семестар:13 бодови 

Осми семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  
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21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Ѓеорги Мицковски 

 

Физиологија и 

Репродукција кај 

домашните животни 

Ветеринарен 

институт –

Ветеринарен 

факултет-

Скопје 

 

2000 

 

2.   
 

 

 

 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература 

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

 

 Поповски К и Кнчев 

Љ. 

Ендокринологија на 

репродукцијата 

 

Ветеринарен 

институт –

Ветеринарен 

факултет-

Скопје 

 

1998 

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Општа хирургија со основи на анестезиологија 

2. Код ВФ.ЗП.413 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  
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5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус на интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Четврта година /Седми 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

7 

8. Наставник Доц. д-р. Панче Дамески 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исхрана на домашните животни  

Сточарство 

Патологија  

Патолошка физиологија  

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: Добивање на теоретски сознанија и примена на истите за подготовка за 

истражување на проблемите во методите на општата хирургија  

Специфични:   Запознавање на основите на хиругијата и анестезиологијата во 

ветеринарната медицина  

Користење на наставно - програмски теории од предметната област на хирургијата и 

анестезиологијата во ветеринарната медицина. 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: Вовед во хирургијата; Простории и опрема на 

хируршка клиника; Хируршки инструменти; Принципи на асепса и антисепса; Вовед во 

анестезиологијата; Премедикација и седација; Локална и регионална анестезија; 

Интравенска анестезија; Инхалациска анестезија; Шок; Повреди и рани – општи принципи 

на лекување на раните; Хируршки техники на врзување; Материјали за шиење; Завои, 

дренови; Примена на антибиотици во хирургијата; Основи на реконструкциска хирургија;  

 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: Mетоди на фиксација и соборување на 

животните; Методи на хируршки преглед; Методи на дремедикација и седација; Методи на 

анестезија, реанимација и интензивна нега; Методи на асепса и антисепса и припрема на 

операционо поле; Обработка на рана; Шиење на рани, техники на шиење; Амбулаторна и 

теренска практична настава; 

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
165 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 4 часа неделно (60 часа)  

Практична настава: 3 часа неделно (45 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

поалагање на прктичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 

Проф.др. Дражен 

Матичиќ                   

Проф. др.Дражен 

Внук 

Veterinarska kirurgija 

i anesteziologija 

Медицинска 

Наклада, 

Загреб 

2010 

2. 
Динко Динев        

Галина Симеонова 

Ветеринарна 

анестезиологија 

Ветеринарен 

факултет, 

Стара Загора 

2009 

3. Пламен Тројачанец 
Прирачник по 

општа хирургија 

Ветеринарен 

Факултет, 

Скопје 

 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Звонимир Будиќ 

Зоран Цветковиќ 

Бранислав Петковиќ 

Анестезија малих 

животиња 

Ветеринарска 

комора Србије 
1997 

2. Douglass Slatter 
Textbook of small 

animal surgery 
 2002 

3. Theresa Welch Fossum Small animal surgery  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Заразни заболувања на домашните животни  

2. Код ВФ.ЗП.414 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Четврта година /Седми и 

Осми семестар 

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

 8 

8. Наставник Доц. д-р. Владимир Петров 

9. Предуслови за запишување на Микробиологија, Имунологија, Патолошка 
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предметот физиологија  

Патологија  

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: 

Примена; Подготовка за истражување на проблемите во: дијагностиката, терапијата и 

ерадикацијата на заразните болести. 

Специфични: Користење на наставно - програмски теории од предметната област; 

11. Седми семестар: 

Содржина на предметната програма 

Запознавање  со поважните  заразни  болести  кај  домашните  животни од  значење  за  

ветеринарната  пракса.  

Етиологија,  епизоотиологија,  патолошко-анатомски  промени,  клиничка    слика,  

дијагностика,  терапија, профилакса,  сузбивање,  угушување,  и    искоренување    на  

заразните    болести од бактериска етиологија. 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Запознавање  со поважните  заразни  болести  кај  домашните  животни од  значење  за  

ветеринарната  пракса.  

Етиологија,  епизоотиологија,  патолошко-анатомски  промени,  клиничка    слика,  

дијагностика,  терапија, профилакса,  сузбивање,  угушување,  и    искоренување    на  

заразните    болести;  Црн  пришт(Антракс),  Гасни едеми: малигни едем,  шуштавец,  

дизентерија  (јагниња)  и  ентеротоксемија  кај  овците.  Црвен    ветар, Пастерелоза,  

Салмонелоза, Тифус кај живина и  бел    пролив    кај  пилињата.  Сакагија,  Мелоидоза , 

Афричка сакагија,  Улцерозни    лимфангитис,  Бруцелоза,  Листериоза,  Туларемија.  

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Опитни животни за    дијагностицирање на заразите,  начини  на  земање, пакување  и 

испраќање  на материјал  за  изведување  на  биолошкиот  опит.   

Култура    на    клетки    и  ембрионирани    кокошкини    јајца.  Изведување    на    

серолошките    методи    за  дијагностика  на  заразните  болести.  Вежбите  на  препаратите  

и  моделите во  целост  ја  пратат теоретската  настава; Антракс, Гасни  едеми, Црвен  

ветар, Пастерелоза, салмонелоза, Сакагија, Бруцелоза. 

За  секоја    болест    посебно:  клинички  преглед,  бактериолошки    преглед    или    

серолошко    испитувсње    и  билошки  оглед. Земање ,  пакување  и  испраќање  на  

материјал  за  лабораториско  испитување. Дијагноза  и  терапија  за  одредени  болести и 

имунопрофилакса.  

Теренски  вежби  од  областа  на  сузбивање  на  заразите. 

Осми семестар: 

Содржина на предметната програма 

Запознавање  со поважните  заразни  болести  кај  домашните  животни од  значење  за  

ветеринарната  пракса.  

Етиологија,  епизоотиологија,  патолошко-анатомски  промени,  клиничка    слика,  

дијагностика,  терапија, профилакса,  сузбивање,  угушување,  и    искоренување    на  

заразните    болести од вирусна етиологија 

 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 
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Запознавање  со поважните  заразни  болести  кај  домашните  животни од  значење  за  

ветеринарната  пракса.  

Етиологија,  епизоотиологија,  патолошко-анатомски  промени,  клиничка    слика,  

дијагностика,  терапија, профилакса,  сузбивање,  угушување,  и    искоренување    на  

заразните    болести;  Свинска    чума,  афричка    свинска  чума. Чума  кај  говедата, 

Ексудативен  перикардит, Треска  на  Рифтската  долина, Најроби  болест (овци), Чума    кај    

копитарите,  Инфлуенца  кај    свињите,  Лигавка    и    шап,  Специфичен  везикуларен    

стоматит, Папулозен   стоматит  кај   говеда, Везикуларен егзантем   кајсвињите, Ектим, 

Заразна анемија кај  коњите, Сипаници,   Беснило,  Вирусен артерит   кај   коњите; 

Аујецкијева      болест,   Заразна      одземеност кај свињите, Полов осип,  Пситакоза, 

Белодробна зараза  кај  говедата, Плеуропнеумонија кај  коњите. Квинслендска грозница,  

Полова    зараза  кај    коњите,  Агалакција,  Лептоспироза,  Миксоматоза  кај    куникули., 

Болест на плавиот  јазик, Говедска  спонгиформна  енцефалопатија, Скрепи, Хеморагична  

вирусна  зараза на  куничите, Бордерска  болест. 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Опитни    животни    за    дијагностицирање    на  заразите ,  начини  на  земање, пакување  и 

испраќање  на материјал  за  изведување  на  биолошкиот  опит.   

Култура    на    клетки    и  ембрионирани    кокошкини    јајца.  Изведување    на    

серолошките    методи    за  дијагностика  на  заразните  болести.  Вежбите  на  препаратите  

и  моделите во  целост  ја  пратат теоретската  настава; Свинска  чума, Лигавка    и   шап,  

Сипаници,  Беснило, Дурина,  Лептоспироза,  Говедска    спонгиформна    енцефалопатија;  

За секоја    болест    посебно  :    клинички  преглед,  бактериолошки    преглед    или    

серолошко    испитувсње    и билошки  оглед. Земање ,  пакување  и  испраќање  на  

материјал  за  лабораториско  испитување. Дијагноза  и  терапија  за  одредени  болести и 

имунопрофилакса.  

Теренски  вежби  од  областа  на  сузбивање  на  заразите. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
180 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Седми семестар 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

Осми семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава    60часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 
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16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови(проверка на знаење): 

  

Седми семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Осми семестар: 2 тестирања 

х 40 бодови= 80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Седми семестар:7 бодови 

Осми семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Седми семестар:13 бодови 

Осми семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

И. Захарија 

 

 

Заразне болести 

домачих животиња 
Загреб 1978 
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2. С. Цветниќ 
Опќа 

епизоотиологија 
Загреб 1993 

3. 
С. Цветниќ 

 

Вирусне болести 

домачих животиња 
Загреб 1993 

 4.  

Џ. Пањевиќ 

 

 

Заразне болести 

животиња- вирусне 

етиологије 

Белград 1991 

 5. 

М. Лолин Заразне болести 

животиња- 

бактериске 

етиологије 

Београд 1991 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Радоститс, Геј, 

Хинчклиф, Констабл 

Ветеринарна 

медицина 
Скопје 2010 

2.     

3.     

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Внатрешни болести на фармски животни 

2. Код ВФ.ЗП.415 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Четврта година /Седми и 

Осми семестар 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

9 

8. Наставник Проф. д-р Румен Георгиев Бинев 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Патолошка физиологија  

Патологија 

Основи на клиничка дијагностика 

Фармакологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Теориската и практичната настава од предметот Внатрешни болести на фармски животни 

опфаќа наставни дисциплини од повеќе области кои преку теориската и практичната 
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настава ќе бидат претставени на студентите. Практичната настава се изведува на терен. На 

терен ќе се врши клинички преглед, ќе се разгледуваат наодите, се поставува дијагнозата и 

се врши терапија. 

11. Содржина на предметната програма 

Теориска и практична настава   

 

Седми семестар:  

Внатрешни болести на говеда, овци и кози: Вовед, болести на устата, јазикот, плунковите 

жлезди, голтникот, забите и хранопроводот. Болести на преджелудниците: Вовед, 

класификација. Едноставна индигестија. Кисела индигестија. Паракератоза. Базна 

индигестија. Гниење на содржината на шкембето. Трауматска индигестија. Метеоризам на 

шкембето. Пареза на листавецот. Индигестија како резултат на оштетување на вагусот. 

Останати заболувања на преджелудниците. Болести на сириштето. Воспаление на цревата. 

Зимска дизентерија. Пролив кај новородени телиња. Алиментарен пролив кај телиња. 

Промена на положбата на сириштето. Инвагинација на цревата. Инкарцерација и 

странгулација на цревата. Волвулус на цревата. Дилатација и торзија на цекумот. 

Перитонитис. Болести на црниот дроб. Болести на панкреасот. Болести на органите за 

дишење: нос, синуси, ларинкс. Конгестија и едем на белите дробови. Пневмонија 

(бронхопневмонија, гангренозна, гнојна, емболична и микотична пневмонија). Ензоотска 

пневмонија кај телиња. Вирусна пневмонија кај телиња и јунци. Болести на 

кардиоваскуларниот систем кај преживни животни. Болести на уринарниот систем - 

нефроза, амилоидоза на бубрезите, нефритиси (акутен, хроничен, гноен), бактериски 

пиелонефритис. Циститиси, парализа на мочниот меур, хронична везикуларна хематурија, 

уролитијаза. Болести на крвта и на хематопоезните органи. Хеморагична дијатеза. Болести 

на слезената. Болести на ЦНС. Нарушувања на метаболизмот (метаболичка остеопатија, 

рахитис и остеомалација). Кетоза. Пуерперална пареза. Атипична пуерперална пареза. 

Тетанија. Дефицит на микроелементи, Рахитис, Остеомалација. Алотриофагија. 

Хиповитаминози и авитаминози. Пореметување на енергетскиот метаболизам. Болести на 

органите за движење. Болести на кожата. Општо за труењата. Труење со бакар, цинк, жива, 

олово и молибден. Труење со арсен, селен, каустични бази, готварска сол. Труење со уреа, 

фосфор, сулфур, хлор, хлорирани јагленводороди. Труење со растителни отрови. 

Микотоксикози. Ботулизам. Труење со животински отрови.  

 

Теориска и практична настава   

Осми семестар 

Внатрешни болести кај свињите: Болести на органите за варење. Болести на устата, 

голтникот. Затнување на хранопроводот. Желудечно-цревни катари. Чир на желудникот. 

Колибацилоза кај прасиња. Едемска болест. Заразен гастроентеритис. Дизентерија. 

Промена на положбата на цревата. Болести на црниот дроб. Болести на органите за 

дишење: ринитис, атрофичен ринитис. Бронхитис. Пневмонии и пневмомикози. Болести на 

органите за циркулација: срцеви грешки, срцев удар (срцева капка). Болести на органите за 

мокрење: Нефритис, Пиелонефритис, Циститис, Уролитијаза. Болести на крвта и 

хематопоезните органи: Анемија, Хемоглобинемија, Хемоглобинурија. Болести на ЦНС: 

Сончаница и топлински удар. Менингитиси. Енцефалитиси. Пареза и Парализи. Отитис 

интерна. Пореметувања на метаболизмот на макро- и микроелементите. Хипо и 
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авитаминоза. Кетоза. Хипогликемија. Болести на органите за движење: Ревматизам, 

Миопатии. Воспалување на зглобовите и серозите. Болести на кожата: екцеми, 

дерматитиси. Егзантем. Дерматомикоза. 

12. Методи на учење  

Теориска настава: интерактивна (предавања во голема група со дискусија и ангажирање на 

студентите). Практична настава: вежби и други облици на работа во помали групи. 

Семинарска работа: учење со користење стручна литература и интернет, изготвување 

семинарски труд (есеј/постер); презентација и дискусија за семинарската работа.  

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
195 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Седми семестар 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа) 

Осми семестар  

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 90 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови(проверка на знаење): 

  

Семи семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Осми семестар: 2 тестирања 

х 40 бодови= 80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Седми семестар:7 бодови 

Осми семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Седми семестар:13 бодови 

Осми семестар:13 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
ЈовановичќМ., 

Ставатовиќ С. 

 

Болести папкара 1 

ФВМ, 

Белград 

 

 

1992 

2. 
Јовановиќ М., 

Ставатовиќ С. 

Болести папкара 2 

 

ФВМ, 

Белград 

 

1992 

 

3. 
Радојичиќ Билјана 

 

Општа клиничка 

дијагностика код 

домачих папкара 

Научна КМД, 

Белград 
2006 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Радојичиќ Б., Чуручиќ 

Б., Гавриќ Б. 

 

Заразна шепавост 

оваца – профилакса 

и терапија 

Научна КМД, 

Белград 
2007 

2. 

 

Шаманц Х., 

Демнањовиќ З. 

Болести сиришта ФВМ, Белград 1996 
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3. 

 

Радоститс О., Геј К., 

Хинчклиф К., 

Констабл П. 

Ветеринарна 

медицина – учебник 

за заболувањата на 

говедата, коњите, 

овците, свињите и 

козите 

Elsavier 2007 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Ветеринарна онкологија 

2. Код ВФ.ИП.041 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус на интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 

Четврта година/Седми 

семестар  

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

1 

8. Наставник Доцент д-р Стојчо Стоев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Патологија 

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи:Примена; Подготовка за истражување на проблемите во: 

Специфични:    Користење на наставно - програмски теории од предметната област; 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот:теории за настанување на туморите, биологија 

на туморите, видови на тумори кај домашните миленици по органски системи поединечно, 

номенклатура на туморите, поделба на туморите, видови на цитостатици и нивната 

примена кај најчестите видови на малигни тумори кај домашните миленици.  

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  
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15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности:  учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичниот дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

 13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 
Задолжителна литература  
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 Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Желјко Грабаревич 
Ветеринарска 

онкологија 

Ветеринарски 

факултет-

Загреб 

2005 

2. Šehić M. 

Kliniĉka 

rentgenologija u 

veterinarskoj 

medicini 

Sveuĉilište u, 

Zagrebu, 

Veterinarski 

fakultet, 

Zagreb 

2002 

3. 

Крстић, Н., 

Лазаревић-

Мацановић, М. 

Практикум из 

рендгенологије за 

студенте 

ветеринарске 

медицине 

аутори, 

Београд, 
2002 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Крстић, Н., Крстић, В. 

Рендгенолошка и 

ендоскопска 

дијагностика 

обољења 

дигестивног и 

респираторног 

система паса и 

мачака 

издавачи 

аутори, 

Београд 

2007 

2.     

3.     

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Тропски болести 

2. Код ВФ.ИП.042 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и прв циклус интегрирани студии 

6. 
Академска година / семестар 

 

Четврта година/Седми 

 

7

Број на 

ЕКТС 

 

1 
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семестар  

 

.  кредити 

8. Наставник Доц. д-р. Владимир Петров 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Заразни заболувања на домашните животни 

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: -Примена на теоретските сознанија за Тропски болести;Подготовка за 

истражување на проблемите. Во врска со етиологијата, патогенезата и терапијата на 

тропските болести  

Примена; Подготовка за истражување на проблемите во: 

Специфични:   Познавање на содржината на Тропски болести; 

 Користење на наставно - програмски теории од предметната област; 

11. Содржина на предметната програма 

 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Стекнување на знаења за морфологијата и биологијата на причинителите на болестите, 

поврзани со тропското  

и субтропското подрачје, епизоотиологгијата на тие болести, патогенезата, клиничките и  

патоморфолошките  

карактеристики  и  лечењето  на  болестите.  Запознавање  на  студентите  со  методите  на  

препознавање  на  

болестите и преземање на мерки за превентива и спречување на ширењето на тропските 

болести.  

Тропски  болести  предизвикани  од  бактерии,  вируси,  микоплазми,  рикеции,  габи  и  

паразити;  Инфекции  

предизвикани  од  бактерии  (спирохети,  јерсинии,  листерии,  микоплазми  итн.);  

Инфекции  предизвикани  од  

вируси  (рабдовируси,  арбовируси,  орто  и  парамиксовирусни  инфекции,  покс  и  

реовируси  и  др.);  Тропски  

артроподози (акарози, тропски мијази, тропски протозоози, тропски хелминтози); Методи 

на дијагностика на  

тропските болести;  Анализа на ризикот од појавата и ширењето на тропските болести, 

контрола и мерки за  

искоренување  како  и  економски  штети  од  појавата  на  овие  болести;  Модели  на  

активен  надзор  на  

дистриктните инфекции, мерки на профилакса и едукација на населението. Мерки и начини 

на лечење;   

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. Распределба на расположливото Теориска настава: 1 час неделно (15 часа) 
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време 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15   часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

0   часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

0   часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 0   часови 

16.3 Домашно учење 15    часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40  =  80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
   7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 
Задолжителна литература  
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 Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Валчиќ М, Robertson 

I, 

Кулишиќ З, Goss S 

Специјална 

епизоотиологија 

Компендиум 

болести са 

листе А и 

значајнијих 

болести са листе Б 

Међународне 

организације за 

епизоотије (OIE) 

Ветеринарска 

комора 

Србије, 

Београд 

2004 

2. Алексиќ Невенка 
Паразитске болести 

(специјални део) 

Ауторово 

издање, 

Београд 

2004 

3. 
 

Димитријевиќ Санда 

Дијагностика 

паразитских болести 

ФВМ, 

Београд 
1999 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Кулишиќ З Хелминтологија ВКС, Београд 2001 

2. 

 

Јукиќ Б 

 

Тропске заразне 

болести 

животиња 

 

Загреб 2003 

3.     

 

 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма интегрирани студии по ветеринарна медицина  

1. Наслов на наставниот предмет Ветеринарна токсикологија 

2. Код ВФ.ИП.043 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Четврта година/Седми 

семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

1 
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8. Наставник Доц д-р Петар Додовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Фармакологија 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развој на следните општи и 

специфични компетентности: 

Општи: - Примена за теоретски сизнанија за Ветеринарна токсикологија; Подготовка за 

истражување на проблемите во Ветеринарната токсикологија. 

Специфични: Познавање на содржината на Ветеринарна токсикологија. на наставно- 

програмски теории од преметната област. 

11. Запознавање на студентите со основните карактеристики на сите оние материи кои што во 

животинскиот и човековиот организам можат да ги остварат своите токсикогени својства -

лекови,растителни отрови,хемиски материи и сл; Начини на делување во такви ситуации и  

употреба на соодветен против отров.  

Општа токискологија; Генерални токсиколошки принципи; Токсиколошка терминологија; 

Начин на делување на отровите; Дијагностика на труење; Специфична и неспецифична  

терапија на токискозите; Специјална токсикологија;  Токсикоза со тешки метали; 

Токсикоза со инсектициди; Токискоза со родентициди;  Токсикоза со хербициди;  Адитиви 

во храната;Токсикоза со ветеринарни лекови; Токсикоза со хумани лекови; Токсикоза со 

храна; Токискоза со хемикалии кои се употребуваат во домаќинствата;  Микотоксикоза; 

Зоотоксикози. 

Содржина на практичниот дел на предметот,вежби: Пристап кон отруено животно; Земање 

и испраќање на материјал за токсиколошко испитување; Посета во институт и запознавање 

со опремата која се користи во ветеринарната медицина. 

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. Распределба на расположливото 

време 
Практична  настава: 1 час неделно (15 часа) 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава  часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 15часови 

17. Начин на оценување  



205 

 

17.1 Тестови (проверка на знење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичниот дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Srebroĉan V.  
Veterinarska 

toksikologija 

Zagreb , 

Medicinska 

naklada 

Медицинска 

наклада, с 

357. 

 

1993 

2. 
Радостиц О.М.  

 

Ветеринарна 

медицина  

 

Скопје, 

Табернакул, 

с.2149 

2010 

3.  
   

22. Дополнителна литература  
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2 

 
Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 

Peterson M.E.  

Small animal 

toxicology ,3-
ed 

edition, 

St. Louis, 

Elsevier s. 

1210. 

 2013 

2.  
   

3. 
 

 
   

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Специјална хирургија со ортопедија и офталмологија  

2. Код ВФ.ЗП.416 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус  интегрирани  студии 

6. 

Академска година / семестар 

Четврта година/Осми 

семестар  

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

6 

8. Наставник Доц.д-р. Панче Дамески, ДВМ 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Општа хирургија со основи на анестезиологија 

 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: Примена на теоретските сознанија за хирургијата, ортопедијата и офталмологијата.  

Подготовка за истражување на проблемите во: хирургијата на органските системи, 

ортопедијата и офталмологијата 

Специфични:   Познавање на содржината на хирургијата, ортопедијата и офталмологијата; 

Користење на наставно - програмски теории од предметната област; 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: Стекнување на теоретски знаења од областа на 

специјалната хирургија; Хирургија на главата и вратот; Хируршки болести на градниот 

кош; Кила – хернија; Кастрации; Хируршко лекување на дигестивниот систем; Хирурчки 

болести на урогениталниот систем; Хируршко лекување на колики кај коњите; Хируршка 

онкологија; Болести на очните капаци, рожницата и белоочницата; Болести на средната 

очна обвивка; Глауком; Болести на мрежницата, стаклестото тело, орбитата; Болести и 

трауми на зглобовите; Болести на папците и копитата; Болести на мускулите, тетивите и 

лигаментите; 
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Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: Офталмолошки преглед; Невролошки 

преглед; Ортопедски преглед; Дијагностика на хромост кај коњите; Дијагностика на 

хромост кај говедата; Амбулаторна и теренска практична настава; 

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
135 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 3 час неделно (45 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење  45часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 Активност и учество 13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Жељко Матичиќ 

Дарко Цапак 

Oftalmologija 

domaćih ţivotinja 

Ветеринарски 

Факултет, 

Загреб 

1999 

2. Динко Динев 

Оперативна 

хирургија на 

домашните животни 

Ветеринарен 

Факултет, 

Стара Загора 

1998 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Милорад Тадиќ 

Петар Милосављевиќ 
Acropodium bovis 

Ветеринарски 

Факултет, 

Београд 

1991 

2.     

3.     

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Амбулaнтна клиника 1 (домашни миленици)  

2. Код ВФ.ЗП.AK1 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската Ветеринарен факултет-Битола  
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програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
 Четврта година / Осми 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

4 

8. Наставник Доц.д-р Никола Караболовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Клиничка пракса: домашни миленици е предмет кој се изведува на специфичен облик: 

преку практична настава во услови на теренска пракса. Предметот ги опфаќа следните 

дисциплини: репродукција, хирургија со ортопедија и офталмологија, внатрешни болести, 

заразни и паразитарни заболувања 

11. Содржина на предметната програма Наставата од овој клинички предмет ја водат 

наставниците, во форма на работа со клинички пациенти и тоа во мали групи од 3 до 5 

студенати. Теренската настава се изведува во ветеринарни клиники, станици, амбуланти  

12. Методи на учење Учење низ практична работа на терен. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
90 

14. Распределба на расположливото 

време 

Практична настава, 4 часа/неделно (60 часа), во групи 

од 5-8 студенти 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава Часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 

Студентот доставува работен дневник, за секој ден од спроведената практична 

настава. 

Координаторот врз основа на доставениот работен дневник, ја вреднува успешно  

изведената пракса преку проверка на работниот дневник  и пополнетиот формулар 

од страна  лицето (ДВМ) каде што се изведува практичната настава. 
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17.2  

17.3  

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

Завршната оценка  не се добива,само се заведува дека 

се освоени соодветни кредити. 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на теренската клиничка пракса според горе 

наведената табела на активности. 

Редовниот студент доставува уредно пополнет 

работен дневник, за секој работен ден поминат додека 

ја изведувал практичната настава. Студентот има 

право на отсуство од практичната настава на 

предметот-вежби, само два пати во текот на наставата.  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Следење на пополнувањето протокол за клинички 

преглед на пациентот. 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Литература користена по одделни клинички дисциплини вклучени во предметот  

 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Литература користена по одделни клинички дисциплини вклучени во предметот  

 

 

 

 

 

 

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

1. 
Наслов на наставниот предмет 

Одбрани поглавја од хирургиа, ортопедија и 

офталмологија на малите животни 
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2. Код ВФ.ИП.044 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Четврта година / Осми 

семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

1 

 

8. Наставник Доц.д-р Панче Дамески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи:Примена натеоретските сознанија за Одбрани поглавја од хирургија, ортопедија и 

офталмологија на малите животни 

Специфични: Познавање на содржината на Одбрани поглавја од хирургија, ортопедија и 

офталмологија на малите животни и стекнување на практични вештини од оваа област кои 

се неопходни за смостојно решавање на едноставните хируршки проблеми во услови на 

вообичаена клиничка пракса. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: Хирургија на главата на малите животни; 

Хирургија на тораксот на малите животни; Хрургија на абдоменот на малите животни; 

Хируршки болести на црниот дроб, слезена и панкреас;Болести на окото кај малите 

животни; Болести и трауми назглобовите кај малите животни; Болести на 

интервертебралниот диск 

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: Запознавање со основните принципи 

на хируршки интрвенции намалите животни; Запознавање  со најважните процедури при 

дијагностиката и терапијата на хируршките, ортопедските и офталмолошките заболувања 

на малите животни. 

 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теоретска настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15  Часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

  Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 
Проф.др. Динко 

Динев 

Оператива 

хирургија на 

домашните животни 

Ветеринарен 

Факултет, 

Стара Загора 

1998 

2. 
Проф.др. Иван 

Борисов 

Ветеринарна 

стоматологија со 

орална хирургија 

Ветеринарен 

Факултет, 

Стара Загора 

2009 

3. 

Вучовић Д., Прокић 

Б., Раптопулос Д. и 

група аутора. 

Ветеринарска 

анестезиологија 
ФВМ-Београд           2009 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
St. Luis 2007 Bojrab 

M.J.  

Disease Mechanisms 

in Small Animal 

Surgery 

Lea & Febiger 1993 

2.     

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Вовед во хигена на храна   

2. Код ВФ. ИП.045 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Четврта година / Осми 

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

1 

8. Наставник Вонр.проф д-р Сашо Стојановски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта е да се воведат студентите во 

основните принципи на хигиената на храната,квалитетот безбедноста и технологијата на 

прехранбените производи како и суровините и материјалите кои доаѓаат во контакт со 

храната. Покрај другото студентите ќе се запознаат со главните микроорганизми кои 

влијаат врз хигиената на храната, резидуи и контаминенти како и микробиологија и хемија 

во конзервирање на храната.Во текот на практичната настава студентите ќе се запознаат и 

со видовите на микробиолошки лабораториски тестирања на храната како и детекција и 
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идентификација на главните патогени микроорганизми со потекло од храната.Важен дел од 

наставата е и запознавање на студентите со националното и европското законодавство кое 

ги засега сите правила и прописи во однос на хигиената и безбедноста на храната. 

11. Содржина на предметната програма: 

Развој и еволуција на микробиологијата на храна. Општи принципи на растот и развојот на 

микроорганизмите. Динамички фактори на растот на микроорганизмите. Динамика на 

угинување на микроорганизмите. Интеракција помеѓу факторите кои влијаат врз 

преживувањето на микроорганизмите. Микроорганизми расипувачи на храна. Труења со 

храна. Патогени бактерии во храната. Микотоксиногени мувли. Вируси. Паразити во 

храната и водата. Индикатор микроорганизми. Ферментација на храна. Контрола на 

микробиолошкиот квалитет и безбедност на храната. Микробиолошки критериуми. 

Рутински методи во микробиологијата на храна. Брзи методи и автоматизација. Напредни 

методи во микробиологијата на храна 

12. Методи на учење  

Теориска настава: предавања во голема група  

 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

  

16.3 Домашно учење                        15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 =  80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 
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17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичниот дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Вонреден проф. д-

Сашо Стојановски 

Вовед во хигена на 

храна ( авторизирани 

предавања) 

 

 

 2013 

2. 
Eley, A. R. 

 

Microbial Food 

Poisoning 
 1996 

3. Garbutt, J. 
Essentials of Food 

Microbiology 
 1997 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 

 

Doyle, M.P., Beuchat, 

L.R., Montville, T.J 

Food Microbiology: 

Fundamentals and 

Frontiers 

 2007 

2. 

 

V Ravishankar Rai, 

Jamuna A Bai 

Food Safety and 

Protection 

September 

20, 2017 by 

CRC Press 

ISBN 

9781498762

878 - CAT# 

K28937 

          2017  

3. 
Oyarzabal, Omar A., 

Backert, Steffen 
Microbial Food Safety 

ISBN 978-

1-4614-

1177-2 

          2012 

  

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Хирушка пракса  

2. Код ВФ.ИП 046 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Петта година / Осми 

семестар  

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

1 

8. Наставник Доц д-р Панче Дамески  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на клиничка и лабораториска дијагностика 

Визуелни дијагностички методи 

Фармакологија  

Паразитологија 

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: -Примена на теоретските сознанија за хирушката пракса  

-Подготовкаа за истражување на проблемите поврзани со хирушката пракса   

Специфични: -   Познавање на содржината и проблемите во хирушката пракса  

- Користење на наставно - програмски теории од предметната област;  

11. Содржина на предметната програма  

Теориска настава 

 I.Хирургија на домашни миленици и копитари: Хирургија на респираторен систем. 

Гастроинтестинална хирургија. Хируршки третман на колики кај коњи. Хирургија на 

перинеумот, ректумот и анусот. Хируршки заболувања на ендокрините и хематопоетските 
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органи. Општи ортопедски принципи. Хируршки заболувања на локомоторниот систем 

(миленици и копитари). Урогенитална хирургија. II. Хирургија на фармски животни: 

Основни принципи на хирургија на фармски животни. Хирургија на глава и врат. 

Абдоминална хирургија. Урогенитална хирургија (женски животни). Урогенитална 

хирургија (машки животни). Хирургија на млечна жлезда. Хирургија на локомоторен 

систем.  

 

Практична настава I. Домашни миленици и копитари: Преглед и техники на изведба на 

оперативни зафати на глава. Преглед и техники на изведба на оперативни зафати на гастро-

интестинален систем. Хируршки зафати на локомоторен систем. Хируршки зафати на 

уринарен систем. Хируршки зафати на репродуктивниот систем. II. Фармски животни: 

Приод и фиксација на животни. Оперативни зафати на глава. Оперативни зафати на гастро-

интестинален систем. Оперативни зафати на урогенитален систем. Оперативни зафати на 

локомоторен систем. Оперативни зафати на млечна жлезда  

12. Методи на учење. Запознавање со техниките за изведување хируршки зафати на поедини 

органски системи преку интерактивна настава базирана на теоретско изложување на 

материјалот, дискусии и изработка на семинари со кои се поттикнува самостојната работа 

на студентите поединечно или во групи. Практичната настава се состои од практична 

работа во помали групи на хируршки пациенти, при што ќе се овозможи совладување на 

техниките на хируршко лечење со постоперативна нега, анестезија и аналгезија на 

хируршки пациенти, пружање интензивна нега и мониторинг на критични пациенти  

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

 

Практична настава: 1 час неделно (15 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава  Часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење  15 часови 

17. Начин на оценување  
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17.1 

Студентот доставува работен дневник, за секој ден од спроведената практична 

настава. 

Координаторот врз основа на доставениот работен дневник, ја вреднува успешноста  

на изведената пракса преку проверка на работниот дневник  и пополнетиот 

формулар од страна  лицето (ДВМ) каде што се изведува практичната настава. 

17.2   

17.3   

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

Завршната оценка  не се добива,само се заведува дека 

се освоени соодветни кредити.  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на теренската пракса според горе 

наведената табела на активности. 

Редовниот студент доставува уредно пополнет 

работен дневник, за секој работен ден поминат додека 

ја иведувал практичната настава. Студентот има право 

на отсуство од практичната насава на предметот-

вежби, само два пати.  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Според доставениот работен дневник на студентот 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Тројачанец П 
Прирачник по 

општа хирургија 

Факултет за 

Ветеринарна 

медицина 

Скопје 

2005 

2.  
 

 

 

 

 

 

3. 
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22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 

Тројачанец П 

Основи на 

ветеринарна 

хирургија 

Факултет за 

Ветеринарна 

медицина 

Скопје 

2005 

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Ветеринарен надзор на колење и месо 

2. Код ВФ.ЗП.511 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Петта година / Деветти 

семестар  

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Фејзулах Фејзула 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на клиничка и лабораториска дијагностика 

Визуелни дијагностички методи 

Фармакологија  

Паразитологија 

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: -Примена на теоретските сознанија за Ветеринарен надзор на колење и месо;  

-Подготовкаа за истражување на проблемите во Ветеринарен надзор на колење и месо;  

Специфични: -   Познавање на содржината на Ветеринарен надзор на колење и месо;  

- Користење на наставно - програмски теории од предметната област;  

11. Ветеринарно-санитарна контрола пред колење; транспорт и преглед на животните пред 

колење; забрана за колење; колење од нужда; колење на болни животни; Сточно депо; 

Карантин;  Постмортален преглед на месото после колење методи  на постмортален 
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преглед. Кланици, значење, видови и типови, општи хигиенски и технички услови при 

нивната градба, технолошки обележја на кланиците.-хигиенско производство на месото, 

хигиена на животните за колење, хигиена во колењто и обработката на закланите животни, 

хигиена на персоналот, санитациони мерки во кланицата-ДДД, хигиена на водата, 

отпадните води, хигиена на воздухот.Надзор над колењето и примарната обработка на 

закланите животни во кланицата, зашеметување, искрварување; Методи на обработка на 

месото во кланиците ;  

Содржина на практичниот дел на предметот вежбите:  

Преглед на животни за колење; Транспортни средства кланици за колење на 

животните.методи на колење; посета на кланица; Методи на зашеметување, методи на 

искрварување, методи на колење.  Преглед на труповите и органите од закланите 

животни.;Методи на примарна обработка на труповите. 

12. Методи на учење индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
80 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

 

Практична настава: 4 часа неделно (60 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава  Часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење  20 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 

Студентот доставува работен дневник, за секој ден од спроведената практична 

настава. 

Координаторот врз основа на доставениот работен дневник, ја вреднува успешноста  

на изведената пракса преку проверка на работниот дневник  и пополнетиот 

формулар од страна  лицето (ДВМ) каде што се изведува практичната настава.  

17.2   

17.3   

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

Завршната оценка  не се добива,само се заведува дека 

се освоени соодветни кредити.  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на теренската пракса според горе 

наведената табела на активности. 

Редовниот студент доставува уредно пополнет 

работен дневник, за секој работен ден поминат додека 

ја иведувал практичната настава. Студентот има право 

на отсуство од практичната насава на предметот-

вежби, само два пати.  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Според доставениот работен дневник на студентот 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Михаил Данев 

Хигиена и контрола 

на месо,риби,јајца и 

нивни производи 

Универзитет 

―Св.Кирил и 

Методиј‖ 

 

1999 

 

2.  
 

 

 

 

 

 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

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

1. Наслов на наставниот предмет Хигена и технологија на млеко и млечни производи 

2. Код ВФ. ЗП.512 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Петта година / Деветти 

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

5 

8. Наставник Доц.д-р Гоце Талески  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Фармакологија 

Паразитологија 

Визуелни дијагностички методи  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да ги оспособи 

студентите за самостојно извршување на стручните работи во рамките на ветеринарно-

здраствениот надзор во производството, обработката, преработка и продажба на млеко и 

млечни производи со примената на стручно и научно проверени процесни  методи 

(технологија) и производство на хигенски исправни и квалитетни производи (хигена) во 

контекс на ветеринарното јавно здравство. 

11. Содржина на предметната програма: 

Теориска настава Дефиниција за млеко. Хемиски состав на млекото. Физички својства на 

млекото. Клетки во млекото. Особини и мани на млекото. Микробиологија на млекото. 

Заболување на млечната жлезда. Страни материи во млекото и производи од млеко.Хигена 

на добивање на млеко. Примарна обработка на млекото. Хигена на добивање на конзумно 

млеко. Млечни конзерви. Производи од концетрирана млечна маст.Сладолед. Млекарски 

култури-стартери. Видови на ферментации. Ферментирани производи од млеко. Свежи 

сирења.Технолошки процес на производство на побитни врсти на сирење. Тврди сирења. 

Сирења со изразита киселост на грушот. Полутврди и полумеки сирења. Меки сирења. 

Албумински сирења. Топени сирења. Примена на HACCP систем. 

Практична настава: Одредување на густината на млекото. Одредување на масленоста на 

млекото. Одредување на сува материја во млекото. Одредување на киселинскиот степен на 

млекото. Докажување на ензими во млекото.Одредување на додадена вода во млекото. 

Докажување на конзенрванси. Дијагностика на маститис.Физичко хемиски методи. 

Цитолошки методи. Теренски методи. Микробиолошка дијагностика на маститис. 

Одредување на хигенската исправност на млекото. Микробиолошки испитување на 

прехрамбените продукти. Одредување на коли титар. Одредување на коли индекс. 
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Докажување на Mycobacterium  tuberculosis во млекото . Докажување на Brucella во 

млекото.  

12. Методи на учење:  

Теориска настава: предавања во голема група  

Практична настава: вежби во помали групи. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
135 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

  

16.3 Домашно учење                        60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
7 бодови 

17.3 

Активности:  учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичниот дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13  бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Varnam, Alan H. 

Milk and Milk 
Products 

 

Food Scince 

& Nutrition 

ISBN 978-

1-4615-6 

 

1994 

 

2. 
Вера Катиќ 

 

Хигиена и технологија 

на млекото и млечните 

производи, HACCP 

 

 

 

 

 

 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Rhea Fernandes 

 

Microbiology Handbook 

Dairy Production 

 

Leatherhead 

Food 

Internationa

l Ltd 

ISBN: 978-

1-905224-

62-3 

2009 
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2. 
 

NIIR Board 

Modern Technology Of 

Milk Processing & 

Dairy Products 

ISBN:9788

190568579 
2013 

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Зоохигена  

2. Код ВФ.ЗП.513 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Петта година/Деветти и 

Десетти семестар  

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Вонр.Проф.д-р Гоце Цилев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи:-Примена на теоретските сознанија за подготовка за истражување на проблемите во 

Хигиена на сточарски објкети 1. 

Специфични: - Познавање на содржината на предметната област Хигиена на сточарски 

објкети 1; Користење на наставно - програмски теории од предметната област;  

11. Содржината на предметната програма 

 

Содржина на теоретскиот дел на предметот (предaвaњa):  
Едуцирање на студентите за условите на држење на домашните животни и 

искористувањето на прирoдните ресурси со цел да се зачува нивното здравје, запознавање 

со начините на отстранување на органскиот отпад како и запознавање со современите 

технологии на интензивно сточарење и отстранување на неадекватните мерки во 

технологијата кои можат да доведат до одредени нутритивни проблеми и технопатии кај 

домашните животни. 

Вовед; Значење на сончевата светлина во сточарството; Хигиена на воздушната средина; 

Хигиена на почвата; Хидробиолошко-педолошки односи во хигиената; Снабдување со вода 

и хигиена на водата; Меѓусебен однос на организмот и околината; Хигиена на храната и 

исхраната на животните. Општи хигиенско-технички принципи кои се користат при 

градбата на сточарските објекти. 

Хигиена на сместување и одгледување на говеда; Хигиена на сместување и одгледување на 

коњи; Хигиена на сместување и одгледување на свињи; Хигиена на сместување и 
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одгледување на овци; Хигиена на сместување и одгледување на живина; Хигиена на 

репродукцијата кај домашните животни; Хигиена на одгледување на млади животни; 

Хигиена на молзењето и превентива на болестите на млечната жлезда; Хигиена на 

работните животни; Хигиена на транспортот; Хигиенско-санитарни мерки во сточарството; 

Отстранување и преработка на мрши и кланични отпадоци; Отстранување и искористување 

на ѓубрето и урината; Чистење и отстранување на отпадните води; Дезинфекција; 

Дезинсекција; Дератизација; Дезодорација; Деконтаминација; Хемиски средства за 

дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодорација и деконтаминација и заштита на 

животната средина.  

  

Содржина на практичниот дел на предметот (вежби):  

Запознавање со опремата за лабораториско испитување на воздухот, почвата, водата и 

храната и осветленост; Хигиенска оценка на почвата; Хигиенска оценка на водата; 

Одредување на физичките својства на воздухот и водата; Одредување на сончевата 

радијација. 

Одредување на волуменот на вентилација и вентилациски канали; Топлински биланс на 

објектите за домашните животни; Хигиена на молзењето; Постапки при дезинфекција; 

Припрема и изведување на дезинфекција во теренски услови; Припрема и изведување на 

дезинsекција во теренски услови; Припрема и изведување на дератизација во теренски 

услови. 

12. Методи на учење индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време    135 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

Деветти семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа) 

Десетти семестар  

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 0 часа неделно (15 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување  



227 

 

17.1 
Тестови(проверка на знаење): 

  

Прв семестар: 

 2 тестирања х 40 бодови= 

80 бодови 

Втор семестар: 2 тестирања 

х 40 бодови= 80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

Прв семестар:7 бодови 

Втор семестар:7 бодови 

17.3 

Активност: учество на предавања (6 бодови)  и 

полагање на практичен дел од предметот-вежби (7 

бодови)  

Прв семестар:13 бодови 

Втор семестар:13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Маџиров Ж. 
 

Зоохигиена 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Скопје 

 

1997 
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2. 

Radenković-

Damnjanović Brana, 

Janković Ljiljana, 

ĐorĊević Milutin, 

Teodorović Radislava. 

Zoohigijena1 

 

 

 

2016. 

 

3. 

Раденковић-

Дамњановић Брана, 

2010, , 

Практикум из 

зоохигијене 

Уџбеник стр. 

270, Београд 
2010 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Асај  А. 

Здравствена 

дезинфекција у 

настамбама и 

околишу 

Медицинска 

наклада, 

Загреб 

2000 

2. Асај  А. 

Дезинсекција, 

Медицинска 

наклада, 

Медицинска 

наклада, 

,Загреб. 

1999 

3. Асај  А. 
Дератизација у 

пракси 

Медицинска 

наклада, 

,Загреб. 

1999 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Управно ветеринарство  

2. Код ВФ.ЗП.514 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Петта година/Деветти 

семестар  

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

3 

8. Наставник Доц.др. Никола Караболовски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на клиничка и лабораториска дијагностика 

Визуелни дијагностички методи 

Фармакологија  

Паразитологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставните соодржини од овок предмет ќе 

придонесат кон развојот на следните општи и специфични компетентности  
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Општи:Примена на теоретски сознанија за управното ветеринарство во Р.М; Подготовка за 

исажување на проблемите во Управното ветеринарство во Р.М 

Специфични: Познавање на соодржината на законските решенија од областа на управното 

ветеринарство во Р.М; Користење на наставно-програски  теорииод предметната област. 

  

11. Содржина на предметната програма: 

Недела 1. Дефинирање на потребите од доменот на јавните служби; 

Недела 2. Некои сваќања на правната теорија за институтот јавна служба; 

Недела 3. Закон за установите во Р.М.; 

Недела 4. Закон за општа управна постапка на Р.М.; 

Недела 5. Закон за општа управна постапка- II дел; 

Недела 6. Закон за ветеринарно здравство во Р.М.; 

Недела 7. Закон за ветеринарно здравство во Р.М. ; 

Недела 8. Колоквиум 1 

Недела 9. Закон за организација и работа на органите на државната управа во Р.М.; 

Недела 10. Закон за вработените во јавниот сектор во Р.М.; 

Недела 11. Закон за административни службеници во Р.М.; 

Недела 12.  Закон за административни службеници во Р.М.- II дел; 

Недела 13.  Меѓународни стандарди во ветеринарната медицина и организација на 

ветеринарната професија на меѓународно ниво; 

Недела 14. Ветеринарно законодавство на ЕУ;   

Недела 15. Колоквиум 2. 

12.  Метод на учење Предавања, вежби, презентации, истражување, работа во групи.  

13. Вкупен расположлив фонд на време    60 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 

 

 

 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 



230 

 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Сланинка-Динева, М. Јавните служби во 

Република 

Македонија: 

Реалност и визија. 

Институт за 

социолошки и 

политичко-

правни 

истражувања, 

Скопје. ISBN: 

998963324X, 

978998963324

9. 

2002 

2. 

Закон за установите во 

Р.М. 

 Службен 

весник на 

Р.М. Бр. 

32/2005; 

120/2005. 

2005 
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3. 

Закон за општа управна 

постапка 

 

 

 

 Службен 

весник на 

Р.М. Бр. 

145/2015. 

2015 

4. 

Закон за ветеринарно 

здравство на Р.М. 

 Службен 

весник на 

Р.М. Бр. 

113/2007 

2007 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Закон за благосостојба 

и заштита на животните 

 Службен 

весник на 

Р.М. Бр. 

149/2014. 

2014 

2. 

Закон за безбедност на 

храната 

 Службен 

весник на 

Р.М. Бр. 

157/2010. 

2010 

3. 

Закон за 

идентификација и 

регистрација на 

животните 

 Службен 

весник на 

Р.М. Бр. 

69/2004. 

2004 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Економика во ветеринарството 

2. Код ВФ.ЗП.515 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 

Петта година/Деветти 

семестар   

 

 

 

7

.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 
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8. Наставник Проф. д-р Билјана Петровска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 Нема 

10. Цели на предметот: 

Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: 

Општи: - Стекнување на потребното знаење од областа на економиката преку кое 

студентите ќе можат да ја воочат поврзаноста помеѓу ветеринарството и сточарството и да 

ги разберат основните принципи при изборот на алтернативни програми во решавањето на 

проблемите со здравјето на животните, кои се трошоците на производството и како се 

утврдуваат, да се знаат видовите на економска штета. 

Специфични: - Познавање на содржината на Економиката во ветеринарство; Користење на 

наставно - програмски теории од предметната област. 

 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Вовед, општи поими и значење на овој предмет за ветеринарството;  

Организација на ветеринарната служба во Р. Македонија и земјите на ЕУ;  

Светската трговска организација во развојот на земјоделието и слободната трговија;  

Пазар, општи поими, понуда и побарувачка;  

Производна функција, оцена на инпут-аутпут односот;  

Теорија на трошоци, видови и класификација на калкулациите;  

Планирање на програма за контрола на здравјето на животните;  

Утврдување на бројот на условни грла;  

Планирање и репродукција на стадото;  

Утврдување на оптималниот рок на искористување на приплодните грла;  

Утврдување на висината на економската штета и границите на рентабилност во 

сточарството;  

Калкулации 

Трошоци на производство и услуги и утврдување на цената на производот и услугата;  

Планирање на мерки на контрола за здравјето на животните;  

Избор на алтернативни мерки при контролата на здравјето на животните.  

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Се одржуваат програмски вежби во корелација со теоретскиот дел од наставата, подготовка 

на семинарски трудови. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 
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активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 
Задолжителна литература  
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 Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Тодоров Т. Економика со 

менаџмент во 

ветерината, 

 2000 Година 

2.     

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
 

Тодоров Т. 

Ветеринарна 

економија 
 2000 година 

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Одгледување диви животни со ловна технологија 

2. Код ВФ.ЗП.516 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Петта година/Деветти 

семестар  

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

8. Наставник Проф. д-р Живко Гацовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 
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10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат за развој на општите и специфични 

компетентности:  

Општи: -Примена на теоретски сознанија за  Одгледување диви животни  и ловна 

технологија; Поодготовка за истражување на проблемите во Одгледување диви животни  и 
ловна технологија :  

Специфични:Познавање ба содржината на Одгледување диви животни и ловна технологија; 

Користење на наставно- програмски теории од предметната област. 

  Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Предметот има за цел на студентите да им овозможи запознавање со специфичностите на 

диверзитетот на ловниот дивеч и специфичностите на одгледуваните видови на ловен 

дивеч, специфичностите вбо патологијата и дијагностичките и терапевтските процедури кај 

ловните животни. Студентот треба да ги знае принципите на нега и одгледување на ловен 

дивеч, еколошките специфичности на одгледуваните  врсти на ловен дивеч, да примени 

стекнати знаења во планирањето со газдувањето на ловиштето и да допринесе во 

подигањето на свеста на ловците, да се разбере значењето на ветеринарот во ловното 

стопанство, во сузбивањето на заразните и пареазитарните болести на дивите животни, 

умешност во земањето на примероци со цел поставување на дијагноза и преземање на 

превентива.Центри и специфичности на диверзитетот на ловната фауна на Балканот и 

мерки на заштита;Биомски спектар на животни форми; Приоритет на заштитата, негата, 

обновувањето и изборот на уредување на живеалиштето и динамика на популацијата на 

ловниот дивеч; Влијание на глобалните климатски промени и еколошките девијации врз 

ловната фауна, бројност и квалитет на фондот на дивеч; Еколошки стрес и адаптација на 

ловните животни; план на одгледување, поместување на ловната сезона и ловостојот во 

склад со специфичностите и микроклимата во ловиштето; Ловна генетика: примена на 

молекуларно-генетичка метода при детерминација на полот и потврдување на родителство; 

конзервациона генетика на дивечот; Ловна култура; Поим и дефиниција за лов и одстрел на 

дивечот; ловни трофеи; Ловна етика и кодекс на ловците; Дозвола за лов и ловечки испит; 

менаџмент во ловството; Болести на пернатиот дивеч; Болести на дивите животни; Зоонози; 

Одгледување и болести на крзнашици. 

 Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:Значење на птиците како ловен дивеч; 

Фенотипски карактеристики на пернатиот на пернатиот дивеч; Обележување на птиците и 

феномен на миграција; Дефиниција за грабливи птици; Фенотипски карактеристики на 

влакнестиот дивеч; Дефиниција и типови на ловишта: организација и инфраструктура;  

Планирање во ловството; Бонитет и капацитет на ловиштата.Вежбите се изведуваат на 

клиниките за болести на копитари, месојади и птици. 

12. Методи на учење индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. Распределба на расположливото 

време 
Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа) 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 
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активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 

 

 

 

Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 
Задолжителна литература  
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 Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Chinery M, Mikeš M 

Великa 

енциклопедијa 

животињa 

 

ЗМАЈ, Нови 

Сaд 

 

2001 

 

2. 
Стевaновиќ В, Вaсиќ 

В 

Биодиверзитет 

Југослaвије 

 

Еcоlоbri, 

Беогрaд 

 

1995 

 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Стaнковиќ C 

 

 

Енциклопедијa 

ловствa – великa 

илустровaнa 

Граѓевинска 

књига, 

Београд 

1991 

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Епизоотиологија 

2. Код ВФ.ЗП.517 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

 

Петта година/Деветти  

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

3 

 

8. Наставник Редовен Проф др Стојмир Стојановски 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Микробиологија 

Имунологија 

Специјална патологија 

Патолошка физиологија 

Основи на клиничка дијагностика 
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10. Eпизотиологија, е наука за епизоотии. Ги проучува причините на  настанување, ширење, 

развој и престанок на заразните заболувања. Ги проучува методите со кои заразните 

заболувања можат да се препознаат, сузбијат и спречат. 

11.  Инфекција- услови за настанок на инфекцијата;Механизми на настанување на 

инфекцијата;Бактериска инфекција, вирусна инфекција, инфекција предизвикана од други 

микроорганизми;Извори на инфекција;Патишта на пренесување на инфекцијата 

;Распространетост и начина на движење на инфекцијата; Методи на работа во 

епизоотиологијата; Превенција и сузбивање на заразните болести во војна;Спецјален дел;  

Етиологија;Епизоотиологија;Клиничка слика;Патолошко анатомски 

промени;ДијагностикаТерапија;Профилакса;Сузбивање;Искоренување на поедини заразни 

болест 

Содржина на практичниот дел на предметот вежбите:  

 Во практичниот дел се разгледуваат судски процеси кои се поврзани со судската 

ветеринарна медицина со активно учество на студентите и давање на мислење од нивна 

страна во расветлување на случајот;Вршење на обдукција на различни видови на домашни 

животни.;Правилно составување на обдукциски протокол;Составување на ветеринарни 

уверенија 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
60 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа) 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава  30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 15 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 

Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот-вежби (7 

бодови) 

13 бодови 
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18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Доцент д-р Петар 

Додовски 

Епизотиологија  

необјавени 

предавања-интерна 

скрипта 

 

2017 

2. Michael Thrusfield 
Veterinary 

epidemiology 
Blackwell 2005 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

M. Valĉić, I. Robertson, 

Z. Kulišić i S. 

Goss . 

 

Specijalna 

epizootiologija- 

Compendium bolesti 

sa 

liste A i znaĉajnih 

bolesti sa liste B 

MeĊunarodne 

organizacije za 

epizootije 

(OIE). Izdavaĉ: 

Veterinarska 

komora Srbije 

 

 

2004 
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2.     

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Амбулнтна клинка 2 (фармски животни) 

2. Код ВФ.ЗП. АК 2 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Петта година/ Деветти 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

4 

8. Наставник Доц.д-р Мими Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Клиничка пракса: фармски животни е предмет кој се изведува на специфичен облик: преку 

практична настава во услови на теренска пракса и фармско производство. Предметот ги 

опфаќа следните дисциплини: репродукција, хирургија со ортопедија и офталмологија, 

внатрешни болести, заразни и паразитарни заболувања. 

11. Содржина на предметната програма Наставата од овој клинички предмет ја водат 

наставниците, во форма на работа со клинички пациенти и тоа во мали групи од 3 до 5 

студенати. Теренската настава се изведува во рамките на ветеринарната служба при 

сточните фарми, во ветеринарни клиники, станици, амбуланти.  

 

12. Методи на учење Учење низ практична работа на терен. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
90 

14. Распределба на расположливото 

време 

Практична настава, 4 часа/неделно (60 часа), во групи 

од 5-8 студенти 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава Часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 

Студентот доставува работен дневник, за секој ден од спроведената практична 

настава. 

Координаторот врз основа на доставениот работен дневник, ја вреднува успешноста 

на изведената пракса преку проверка на работниот дневник и пополнетиот 

формулар од страна  лицето (ДВМ) каде што се изведува практичната настава.  

17.2    

17.3   

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

Завршната оценка  не се добива,само се заведува дека 

се освоени соодветни кредити.  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на теренската пракса според горе 

наведената табела на активности. 

Редовниот студент доставува уредно пополнет 

работен дневник, за секој работен ден поминат додека 

ја иведувал практичната настава. Студентот има право 

на отсуство од практичната насава на предметот-

вежби, само два пати.  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Следење на пополнувањето протокол за пратење на 

практичната настава-вежби,  која се изведува на фарма 

22. Литература  

22.

1 
Задолжителна литература  
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Литература користена по одделни клинички дисциплини вклучени во предметот  

 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Литература користена по одделни клинички дисциплини вклучени во предметот  

 

 

 

 

 

 

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

1. 
Наслов на наставниот предмет 

Исхрана и продуктивни метаболички заболувања кај 

домашните животни 

2. Код ВФ.ИП.051 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Петта година/Деветти 

семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

8. Наставник Вонр.проф.д-р Гоце Цилев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Наставните содржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: - Примена на теоретските сознанија за подготовкаа за истражување на проблемите 

во Хигиена и патологија на исхраната кај домашните животни;  

Специфични: - Запознавање со основата на Хигиена и патологија на исхраната кај 

домашните животни;Користење на наставно-програмските теории од предметната област.  

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот 

Вовед; Општи последици од дефицитот и дебалансот на хранливите материи; Заболувања 
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на желудниците кај преживари предизвикани со храна (кисела индигестија; кисела 

индигестија кај овци; руминитис; паракератоза на руменот; алкална индигестија; 

трауматски гастритис; надун, надун кај товните животни; надун кај животните на паша; 

други абнормалности на гастро-интестиналниот тракт поврзани за исхраната; промена на 

положбата на сириштето; затвор кај коњите); Хранителни и метаболички заболувања кај 

домашните животни; Труење на животните со билки и габи; Труење на животните со билки 

(труење со дабов желад; абортус предизвикан од иглиците на борот; труење со 

цијановодородна киселина; хеморагија; труење на животните со нитрати; ботулизам; 

ерготизам; труење со миктоксини); Труење на животните со хемиски средства (труење со 

бакар, со бакар сулфат, со селен, со флуор, со арсен, со олово, со жива, со сол; последици 

на дефицитот на сол, тровање на животните со пестициди; дијагностицирање и третирање 

на отруените животни; однос на исхраната и болестите кај животните); Токсичност на 

пестицидите за преживари; Терапевтска исхрана и Хранидбен стрес.  

Содржина на практичниот дел на предметот, вежби:  

Методи за утврдување на габи и други токсини од билките кои предизвикуваат труење; 

Методи за утврдување на микотоксини, охратоксини, зеараленони и др. кои предизвикуваат 

труење; Методи за утврдување на тешки метали кои предизвикуваат труење; Методи за 

утврдување на пестициди кои предизвикуваат труење; Фактори кои влијаат на 

хранидбениот стрес. 

12. Методи на учење индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време    45 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 

 

 

 

 Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

  Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот (7 бодови)  
13 бодови 
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18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Radomir Jovanovic & 

Nikola Jordanoski 

 

Ishrana i 

produktivnih bolesti 

domacih zivotinja 

Полјопривред

ни факултет 

Универзитет у 

Новом Саду 

 

1994 

 

2. 

Jovanović, R., Dujić, D., 

Glamoĉić, D. 

 

Ishrana doma 

ćih ţivotinja 

Stylos, Novi 

Sad 

2000 

 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Stilinović, Z. 

Fiziologija probave 

i resorpcije u 

domaćih ţivotinja 

Školska knjiga 

Zagreb. 

 

1993 

 

2.     

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

1. Наслов на наставниот предмет Рурална економија 

2. Код ВФ.ИП.052 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 

Петта година / Деветти 

семестар 

 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Петровска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10. Наставните содржини од овој предмет ше придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи: - Стекнување на потребното знаење од областа на руралната економија преку кое 

студентите ќе можат да ги воочат основните економски принципи и закони, 

имплементирајќи ги истите во рурално опкружување, посебните карактеристики кои 

руралното опкружување ги дава на економските принципи, основните закони на 

економијата применети во руралните средини со посебен осврт на агроекономијата.  

Специфични: - Познавање на содржината на Руралната економија; Користење на наставно - 

програмски теории од предметната област. 

 

11. Содржина на предметната програма 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Вовед во руралната економија; 

Фактори на производство; 

Земјоделска политика; 

Теорија на производство; 

Интензивност на производство; 

Земјоделски претпријатија; 
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Карактеристики на руралната економија; 

Развој на руралната економија; 

Улога на руралната економија во националното стопанство; 

Руралната економија како фактор за одржлив развој; 

Пазар на земјоделски производи. 

Содржина на практичниот дел на предметот вежбите:  

Се одржуваат програмски вежби во корелација со теоретскиот дел од наставата, подготовка 

на семинарски трудови. 

12. Методи на учење: Индивидуално учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
30 

14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

 Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот (7 бодови)  
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 



247 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Морфологија и патологија  на млечна жлезда 

2. Код ВФ. ИП 053 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската Ветеринарен факултет-Битола  

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Јосип Деффилипис 
Економика 

полјопривреде 
 2002 

2. Слободан Цераниќ 
Планиранје у 

агробизнису 
 2007 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Благица Сековска 

Маркетинг 

менаџмент на 

анимални 

производи 

 2008 

2. Р. Чемберс 

Рурален развој, 

Ставајќи го 

последното прво 

АРС Ламина 2012 

3.     
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програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Петта година / Десетти 

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

2 

8. Наставник Доц.др. Никола Караболовски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Патологија 

10. Наставните соодржини од овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности. 

Општи- Примена на теоретските сознанија за антомијата и морфологијата на млечна 

жлезда кај преживарите домаѓни животни; Подготовка за изтражување на проблемите  

Специфични- Познавање на соодржината на морфологија и патологија на млечна жлезда 

кај преживарите ; Користење на наставно-програмски  теории од предметната област. 

11. Содржина на наставната програма Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Запознавање на студентите со основните физиолошки карактеристики на млечната жлезда, 

како и со најчестите заболувања кои се јавуваат кај неа,поставување дијагноза,одредување 

на терапија како и одредување на профилактични мерки.Анатомија на млечната жлезда на 

преживарите,физиологија на лактацијата (формирање на млекото) Пореметување на во 

секрецијата на млекото,заболувања на млечната жлезда кај преживарите,предизвикувачи на 

маститис,условни предизвикувачи на маститис. Не специфични заболувања на млечната 

жлезда. План за субивање на маститис Содржина на практичниот дел на предметот, вежби: 

Физиологија на лактацијата кај преживарите (мамогенеза,регулирање на 

лактогенеза,функција на сисите во секрецијата на млекото,,ејекција на млекото,клеточни и 

хуморални одбрамбени механизми на млекото.Најчести болести на вимето кај преживните 

животни(практичен дел) 

12. Методи на учење  

Теориска настава: предавања во голема група  

Практична настава: вежби во помали групи. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
45 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

  

16.3 Домашно учење                        15часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот (7 бодови)  
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 
Boboш, S., Vidic 

Branka 

Mleчna жlezda 

preжivara - morfologija, 

patologija, terapija 

Monografija

, 

Poljoprivred

n i fakulte 

Novi Sad 

 

 

2005 

2.     

3. 
 

 

 

 
  

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Хигена и технологија на месо,риби,јајца и мед  

2. Код ВФ. ЗП.518 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 
Петта година / Десетти 

семестар  

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

4 

8. Наставник Проф. д-р Фејзулах Фејзула 

9. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Фармакологија 

Паразитологија 

Визуелни дијагностички методи  

Хигена и технологија на млеко  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со предметот се опфатени хигиената и надзорот на производство на месо од сите видови 

добиток за колење. Исто така се дава осврт и на ветеринарно-санитарниот надзор на 

другите производи од анимално потекло како риби, јајца и мед. Студентите се запознаваат 

со принципите за благосостојбата на животните при транспотрот, приемот во кланицата и 

престојот во добиточното депо, начините на хумано колење. Во целост се презентираат 
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карактеристиките кои треба да ги исполнуваат кланиците за различни животински видови, 

како и погоните за преработка на месото, рибите, јајцата и медот. Се опфаќаат сите аспекти 

на преморталниот преглед на добитокот и пост-морталниот преглед на труповите на 

закланите животни. Се опишуваат процесите кои водат кон конверзија на мускулот во 

месо, како и процесите на конзервирање на месото. Се дава осврт на постапката и 

третманот на отпадните материи од кланиците и индустријата за анимални производи. Исто 

така се презентира технологијата на производите од месо, риби, јајца и мед.  

11. Содржина на предметната програма 

Теориска настава Постмортална инспекција на труповите и органите од закланите животни.  

Методи на преглед на месо. Помошни методи на преглед. Хигиенска проценка на месото 

кај бактериски, вирусни и паразитарни заболувања; Обележување на месо. Хемиски 

загадувачи на месо. Оценување на хигиенската исправност на месото од различни видови 

на домашни животни. Оценување на хигиенската исправност на месото од живина, јајца, 

месо од дивеч, риби и мед. Градба, состав, постмортални промени особини и  нутритивна 

вредност на месото. Состав на месото од различни видови домашни животни. Хигиена и 

надзор на сите видови месо. Расипување на месото. Алиментарни инфекции. 

Интоксикација со месо и производи од месо. Методи на конзервирање на месо. Методи на 

обработка на месо. Производи од месо. Надзор и контрола на хигиенската исправност на 

производи од месо.  

Практична настава Со практичниот дел од предметот студентите ке се запознаат со: 

постапките на преглед на труповите и органите од закланите животни. Физичко-хемиски и 

микробиолошки преглед на месо. Лабораторискиот методи на анализа на месо и производи 

на месо. Основните методи на испитување на месото,рибите и нивните производи. Оценка 

на исправноста и квалитетот. Испитување на готови производи од месо. Помошни методи 

на испитување на месо. Трихинелоскопија. Преглед на риби, јајца и мед. 

12. Методи на учење  

Теориска настава: предавања во голема група  

Практична настава: вежби во помали групи. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
90 

14. 

Распределба на расположливото 

време 

 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 
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16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 

 

 

 

16.2 

                                                 

Самостојни задачи 

 

  

16.3 Домашно учење                        30часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот (7 бодови)  
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот.  

Предвиден е завршен испит. Студентот кој не покажал 

успех на една од континуираните проверки на 

знаењето во текот на семестарот полага завршен 

испит. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности со коишто освојува бодови 

како дел од завршното оценување.  

Континуирана проверка на знаењето (по секој завршен 

модул): писмено Завршен испит: ако е предвиден 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. Михаил Данев 

Хигиена и контрола на 

месо,риби,јајца и 

нивни производи 

Универзите

т 

―Св.Кирил 

и Методиј‖ 

 

1999 

 

2.     

3. 
 

 

 

 
  

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Вуковиќ И 

Основе технологије 

меса 

 

ФВМ, 

Београд 

 

2006 

 

2. Рашета Ј Хигијена меса 

Ветеринарс

ки 

факултет, 

Београд 

1995 

 

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Судско ветеринарство 

2. Код ВФ.ЗП.519 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Петта година/Десетти 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

3 

 

8. Наставник Доц. др. Никола Караболовски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на клиничка и лабораториска дијагностика 

Визуелни дијагностички методи 

Фармакологија  

Паразитологија 

10. Цели на предметната програма: 

Наставната содржина од овој предмет ќе придонесат за развој на следните општи и 

специфични компетентности: 
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Општи: Примена на теоретски сознанија за Судсковетеринарство; - Подготовка за 
истражување на проблемите во Судсковетеринарство; 

Специфични: Познавање на содржината на Сусдката медицина. –Користење на наставно-

програмски теории од предметната област;  

11. Содржина на предметната програма; Запознавање на студентот со законот за ветринарсво 

како и неговата примена во пракса;Запознавање со регулативите за храна на Европската 

Унија. Запознавање со надлежностите на Ветеринарниот инспектор;Начини на 

функционирање на Ветринарниот инспекторат; Начини на поставеност на Ветеринарната 

управа на РМ,  на ветеринарната комора, на Факултетот за ветеринарана медицина и 

Ветеринарната Инспекција.-Епизоотолошки подрачја во РМ; Судско вештачење од страна 

на Ветринарно стручно лице. 

Содржина на теоретскиот дел на предметот: Историски преглед на развојот на судската 

ветеринарна медицина;  Начини на вештачење ;Закон за облигациони односи.; Гарантирани 

мани и гарантиран рок при купопродажбата на  домашните животни; Тужби поради 

навреда на гаранцијата и поради загубена добивка.-Утврдување на гарантираните мани кај 

различните видови на домашни животни. 

Содржина на практичниот дел на предметот вежби:  

Во практичниот дел се разгледуваат судски процеси кои се поврзани со судската 

ветеринарна медицина со активно учество на студентите  и давање на мислење од нивна 

страна во расветлување на случајот; Вршење на обдукција на различни видови на домашни 

животни; Правилно составување на обдукциски протокол; Составување на ветеринарни 

уверенија. 

12. Методи на учење  индивидуално  учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
75 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

Практична настава: 1 час неделно (15 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 30часови 

17. 
Начин на оценување 

Континуирано: редовност и активност, семинарски 

труд, 2 колоквиуми. 
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17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот (7 бодови)  
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 51 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу до 3 пати во текот на семестарот ,а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми.Студентите кои што не 

добиле потпис,имаат право да  го полагаат преку 

завршно оценување во предвидените  испитни рокови 

во текот на годината откако ќе ги завршат обврските 

кон предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата послем секоја студиска 

година. 

 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Алексиќ З, Ѓукиќ Б 

 

Судскаветеринарска

медицина, општидео 

Научна книга. 

Београд 

 

 

1991 

2.  
 

 

 

 
 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 
 

Алексиќ З, Ѓукиќ Б 

Судска 

ветеринарска 

медицина,специјалн

и део 

Научна книга. 

Београд 

 

1991 

 

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Основи на менаџмент на ветеринарната пракса 

2. Код ВФ.ЗП.520 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Петта година/Десетти 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

 

8. Наставник Вонр проф  д-р Билјана  Петровска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема  

10.  Наставните  соодржини на овој предмет ќе придонесат кон развојот на следните општи   

специфични компетентности; 

Општи - Примена на теоретски сознанија за Подготовка за истражување на проблеми во 

Менаџмент во ветеринарна пракса 

Специфични - Познавање на соодржината  на ; Користење на наставо-програмски  теории 

од предметната област   

11. Вовед и значење на предметот за ветеринарството; вовед во теоријата на менаџментот; 

Менаџмент функции; Организациска култура и структура; организацијата на работа како 

менаџмент процес; Тимска работа; Човечки ресурси; Ефикасно и ефективно водење на 

ветеринарната пракса; Комуникација во ветерината, комуникација со клиент; Изработка на  

SWOT анализа; Основни аспекти на маркетинг на ветеринарна пракса; Изработка на бизнис 

план;  Дефинирање на правниот и стручниот статус при конституирањето на ветеринарната 

пракса; Развој и функции на менаџментот во контролата на здравјето на животните; 

Клиентинг менаџмент;Стратегиски менаџмент и развој на ветеринарната пракса;  

Ветеринарна пракса во услови на потполна конкуренција. Кризен менаџмент 

 

12. Методи на учење  индивидуално  учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
45 
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14. Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 2 часа неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 30часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 15часови 

17. 
Начин на оценување 

Континуирано: редовност и активност, семинарски 

труд, 2 колоквиуми. 

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот (7 бодови)  
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 51 бода 5 (пет) (F) 

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) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или 

вежби најмногу до 3 пати во текот на семестарот ,а во 

спротивно нема право на потпис и полагање на 

предметот преку колоквиуми.Студентите кои што не 

добиле потпис,имаат право да  го полагаат преку 

завршно оценување во предвидените  испитни рокови 

во текот на годината откако ќе ги завршат обврските 

кон предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата послем секоја студиска 

година. 

 

22. Литература  
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22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Доц д-р Билјана 

Петровска  

Авторизирани 

предавања  

 

 
 

 

2. 
Т. Тодоров 

 

Економија- 

менаџмент, 

економика, 

организација 

Факултет за 

ветеринарна 

медицина 

Скопје, 

Научна 

установа 

Ветеринарен 

институт 

2000 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Ѓ. Рафајловски 

Прирачник за 

изработка на бизнис 

план, за почетни 

бизниси  

Центар за 

развој на нови 

бизниси- 

БСЦ-Битола; 

Бизнис 

Инкубатор 

Битола 

2008 

2. 

P. Muncan, D.  

Zivkovic 

 

Menadţment rada i 

proizvodnje u 

poljoprivredi 

Univerzitet u 

Beogradu, 

Poljoprivredni 

fakultet 

2004 

3. 
 

 
   

Менаџмент 520 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Болести на живина  

2. Код ВФ.ЗП.521 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
Ветеринарен факултет-Битола  



259 

 

институт, катедра, оддел) 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии 

6. 

Академска година / семестар 

 

Петта година /Десетти 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

5 

8. Наставник Проф.д-р Владимир Петров 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на клиничка и лабораториска дијагностика 

Визуелни дијагностички методи 

Фармакологија  

Паразитологија 

10. Цели на предметната програма: 

Наставната содржина од овој предмет ќе придонесат за развој на следните општи и 

специфични компетентности: 

Општи: Примена на теоретски сознанија за Болести на живина; - Подготовка за 
истражување на проблемите во Болестите на живина; 

Специфични: - Запознавањесоосноватанаболестите на живина ; Користењенанаставно-

програмските теории од претметната областна  болестите на живина  

11. Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

Превентива на болестите  кај живината; Незаразни болести предизвикани од неправилна 

исхрана;  Незаразни  болести предизвикани од неорганско потекло; Метаболитички 

незаразни болести;  Болести  предизвикани од начинот на држење; Стрес; Труења;  

Наследни и останати аномалии; Имунолошки систем кај птиците и инфекција со патогени 

микроорганизми; Инфекции со аеробни микроорганизми; Инфекции со анаеробни 

микроорганизми; Инфекции со микоплазми; Инфекции со вируси; Леукози; Паразитарни 

болести- ендопаразитози и ектопаразитози; Болести со непозната етиологија;. 

 

Содржина на практичниот дел на предметот вежби: 

Екстензивно и интензивно живинарство; Подно и кафезно држење; Технологија на 

хранење, поење, осветлување и греење; Митарење и постапки; Репродукција и инкубирање; 

Вакцини и вакцинација; Клиничко испитување на болна живина (опис, анамнеза, статус, 

испитувања на органи и поедини органски системи);   Апликација на лекови и вакцини;  

Земање на крв и брисеви; Запознавање со причинителите на болестите и нивно 

лабораториско испитување; Дијагноза, постапки на терапија, контраиндикации; Контрола 

на сточна храна; Амбулаторни вежби во живинарски претпријатија.  

  

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
105 

14. 
Распределба на расположливото 

време 

Теориска настава: 3 часа неделно (45 часа)  

Практична настава: 3 час неделно (30 часа)  

 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 45часови 
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активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

 Часови 

16.3 Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови (проверка на знаење): 
2 тестирања х 40 = 80 

бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
 7 бодови 

17.3 
Активности: учество на предавања (6 бодови) и 

полагање на практичен дел на предметот (7 бодови)  
13 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 51 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71до 80бода 8 (осум) (C) 

81  до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовниот студент може да отсуствува од предавања 

најмногу три пати и два пати од вежби во текот на 

семестарот, во спротивно нема право на потпис и 

полагање на предметот .  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Самоевалуација на програмата после секоја студиска 

година 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 
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1. 
Орлич Д., 

(Заразнеболестижив

ине, 

 

НовиСад, 

Елман, с.183. 

 

2007 

 

2. Динев И. 
ЦветенатласБолести

поптиците, 

Софија , Ceva 

animal, с.212 
2006 

3. 
 

 
   

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Jordan F. Poultry diseases 

St Louis 

,Elsevier , p. 

608. 

2008 

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

 

 

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

  

1. 
Наслов на наставниот предмет 

Амбулантна клиника 3 (преработка на храна од 

животинско потекло) 

2. Код ВФ.ЗП.AK3 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  

6. 

Академска година / семестар 
Петта година/Десетти 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

4 

8. Наставник Вонр.проф.д-р Сашо Стојановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Патологија 

10. Цели на предметната програма: 

Пракса во претпријатија за преработка на храна од животинско потекло е предмет кој се 

изведува преку практична настава во кланици и објекти од месната и млечната индустрија. 

Наставата се води во мали групи од 3 до 5 студенти  
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11. Содржина на предметната програма Практична настава во кланици и објекти од месната и 

млечната индустрија 

12. Методи на учење Учење низ практична работа на терен. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
90 

14. Распределба на расположливото 

време 

Практична настава, 4 часа/неделно (60 часа), во групи 

од 5-8 студенти 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава Часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

Часови 

16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 

Студентот доставува работен дневник, за секој ден од спроведената практична 

настава. 

Координаторот врз основа на доставениот работен дневник, ја вреднува успешноста 

на изведената пракса преку проверка на работниот дневник и пополнетиот 

формулар од страна  лицето (ДВМ) каде што се изведува практичната настава.  

17.2   

17.3   

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

 Завршната оценка  не се добива,само се заведува 

дека се освоени соодветни кредити. 

 

до 51 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71до 80бода 8 (осум) (C) 

81  до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на теренската пракса според горе 

наведената табела на активности. 

Редовниот студент доставува уредно пополнет 

работен дневник, за секој работен ден поминат додека 

ја иведувал практичната настава. Студентот има право 

на отсуство од практичната насава на предметот-

вежби, само два пати.  

Студентите кои не добиле потпис имаат право да го 

полагаат предметот само преку завршно оценување, 

но откако ќе си ги завршат обрските условени од 

предметот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Следење на пополнувањето протокол за инспекциски 

преглед. 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Литература користена по одделни клинички дисциплини вклучени во предметот  

 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

 

 

 

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

  

1. Наслов на наставниот предмет Подготовка и одбрана на завршен труд  

2. Код ВФ.ЗT. 

3. Студиска програма Интегрирани студии по ветеринарна медицина 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Ветеринарен факултет-Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв и втор циклус интегрирани студии  
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6. 

Академска година / семестар 
Петта година/Десетти 

семестар 

 

7.  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

 

10 

8. 
Наставник 

Сите наставници (како ментори); продекан за настава 

(кординатор) 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положени сите задолжителни и изборни предмети  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Како потврда на успешноста во совладувањето на основите на научната работа студентот 

во единаесетиот семестар треба да пријави, подготви и одбрани дипломска работа. 

Студентот ја бира темата слободно, од темите кои ќе ги понуди наставникот од одредена 

област,  кој студентот ќе го избере за ментор и ќе го води студентот  за изработка на 

заврниот труд (дипломска работа). Предложената тема за заврниот труд (дипломска 

работа), претходно треба да биде усвоена од страна на Наставно-научниот совет на 

Факултетот. Изработката на завршниот  труд  (дипломска работа), е под надзор на 

наставникот-ментор. Сите активности поврзани со подготовката, изработката и одбраната 

на дипломскиот труд ги координира продеканот за настава. Постапката за подготовка, 

изработка на дипломскиот труд е регулирана со правилник (Правилник за постапката на 

пријавување, подготовка и одбрана на завршен труд). 

11. Дипломскиот труд може да биде со изработка на експеримент или да е во вид на теориско 

излагање на некоја тема, проблем и сл. 

12. Методи на учење: Теориска разработка (користење научна и стручна литература, во 

печатена форма или од интернет) и практична реализација на темата, под надзор на 

наставникот - ментор. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време   
150 

14. Распределба на расположливото 

време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава Часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

Часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

150 часови 

16.3 Домашно учење Часови 
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17. 

Начин на оценување 

Напишаниот дипломски труд најпрво го прегледува 

поединечно тричлена комисија назначена на предлог 

на менторот, а прифатена со одлука на седница од 

Наставно-научниот совет на факулетот. Член на оваа 

комисија секогаш е и менторот на дипломскиот труд. 

Доколку оценките на сите три члена од комисијата се 

позитивни, менторот закажува јавна одрбана на 

дипломскиот труд. Јавната одбрана на дипломскиот 

труд се врши пред истата тричлена комисија. Усната 

презентација на кандидатот е предмет на оценување 

од страна на членовите на комисијата, а завршната 

оценка на дипломскиот труд е просечна оценка од 

поединечните оценки од писмениот дел и оценката од 

усната презентација на трудот 

17.1 Тестови  Бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
Бодови 

17.3 Активност и учество Бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 51 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71до 80бода 8 (осум) (C) 

81  до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Дипломскиот труд студентот може да почне да го 

работи по освојување на вкупно 300 кредити, односно 

по освојување на кредитите од самостојната пракса 

надвор од рамките на факултетот. Изработката на 

пријавениот дипломски труд не може да трае пократко 

од 15 дена и не подолго од 90 дена од датумот на 

освојување на кредитите. 

20. 

Јазик на кој се изведува наставата 

дипломскиот труд се пишува на македонски јазик, 

постои можност да биде напишан и на англиски јазик, 

но тогаш мора да биде доставен и еден примерок на 

македонски јазик. 

21. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Целата активност на студентот во текот на 

изработката на дипломскиот труд ја следи ментор, кој, 

на предлог на студентот, го назначува Наставно – 

научниот Совет на факултетот, врз основа на 

претходно поднесено писмено барање на студентот. 

22. Литература  
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22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Секоја научна и стручна литература во печатен или електронски облик е релевантна 

за изберената тема 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Секоја научна и стручна литература во печатен или електронски облик е релевантна 

за изберената тема 
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ПРИЛОГ БР.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми 

 

17. Список на наставен кадар                                                                    Прилог бр. 4 

 

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Мими Ристевски 

2. 
Дата на раѓање 

1.09.1967 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки – Ветеринарна медицина 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски 
студии 

6 семестри  

(180 ЕКТС 

бодови) 

2016 Департмент за 
Ветеринарна 

медицина – 

Земјоделски 

факултет Нови 

Сад, Република 

Србија 

Специјалистички 
студии 

  

Додипломски 

студии, 

(10 семестри,  

300 ЕКТС 

бодови). 

1997 Доктор по 

ветеринарна 

медицина, 

Ветеринарен 

факултет Загреб, 

Република 

Хрватска. 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

   

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

   

Биотехнички 

науки 

Ветеринарна 

медицина  

Хирургија 

Ортопедија 

 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

Звање во кое е избран 

Ветеринарен факултет 

Битола 

Доцент  

40700, 40719, 40734 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     
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        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Анатомија на животни  Интегрирани студии прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветeринарен факултет- Битола 

2 Амбулантна клиника 2 (фармски 

животни) 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 
Ветринарен факултет- Битола 

3 Визуени дијагностички методи Интегрирани студии прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветринарен факултет- Битола 

4 Вовед во ветеринарна медицина Интегрирани студии прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветринарен факултет- Битола 

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред

. 

бр. 

Автор 

 

 

Наслов Издавач/година 

1. Mimi RISTEVSKI, Bojan 

TOHOLJ     Marko 

CINCOVIĆ,  Stanko 

BOBOŠ,   

Plamen TROJAĈANEC,      

Milenko STEVANĈEVIĆ,     
Smolec OZREN.  

Influence of Body Condition Score 

and Ultrasound-Determined 

Thickness of Body Fat Deposit in 

Holstein-Friesian Cows on the Risk 

of Lameness Developing 

Kafkas Univ Vet 

Fak Derg 

23 (1): 69-75, 

2017 

(Научно списание 

со импакт фактор 
кое е на листата 

Thomson Reuters 

– Web of Science) 

2. Mimi RISTEVSKI,        

Bojan TOHOLJ,    

Marko CINCOVIĆ,     
Plamen TROJAĈANEC,        

Joţe STARIĈ,        Ozren 

Milk Production, Body Condition 

Score and Metabolic Parameters  

at the Peak of Lactation as Risk 
Factors for Chronic Lameness in 

Dairy Cows 

Kafkas Univ Vet 

Fak Derg 

23 (5): 721-727, 
2017 

(Научно списание 
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SMOLEC.   со импакт фактор 

кое е на листата 

Thomson Reuters 

– Web of Science) 

3. Toholj, B., Stevanĉević, M., 
Kujaĉa. V., 

Belić, B., Cincović, M. 

Spasojević, J., 

Kos, J., Smolec, O.,  

Ristevski, M.  

Evaluation of profilactic use of 
antibiotics in surgical therapy of 

abomasal displacement. 

Proceedings of  
the XV. Middle 

European  

Buiatric  

Congress, Maribor,  

10 - 13.06.2015. Str. 

149-150,  

Izdavaĉ: Slovensko 

bujatriĉno  

društvo. 

4. Toholj Bojan, Spasojević Jovan, 

Cvetojević ĐorĊe, Kureljušić 

Branislav, Cincović Marko, 

Jankov Dejan, 

 Nikolić Branimir, Stevanĉević 

Milenko, Ristevski Mimi  

Ulcerozni mamarni dermatitis –  

stari uzroĉnik na novoj lokaciji.  

 

26. Savetovanje 

veterinara Srbije, 

Zbornik radova i 

kratkih sadrţaja, 

Zlatibor, 10-13. 

septembar 2015. 

(Izdavaĉ: Srpsko 

veterinarsko 

društvo  

Str. 95-98, ISBN 

978-86-83115-28-

0). 

5. Toholj, B., Stevanĉević, M.,  

Kos, J., Smolec, O., Spasojević, 

J. Cincović, M., Ristevski, M.  

   

 

   Investigation of protecting     

efficiency of different methods of 

hoof bandaging. 

Proceedings of the 

XV. Middle 

European Buiatric 

Congress, 

Maribor,  

10-13.06. 2015.  

Str. 166-167, 

Izdavaĉ: 

Slovensko 

bujatriĉno društvo 
 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Департман за Ветеринарна 

медицина, Земјоделски 

факултет Нови Сад. 

Република Србија. 

Проект на Министерството за просвета, 

наука и технолошки развој на Р. Србија, 

 ТР 31062 "Унапредување  

на здравјето и  

благосостојбата  

на високопродуктивните  

крави со идентификација и 

отклонување на  

стресогените фактори"  

 

2014-2017. 

 

2. Департман за Ветеринарна Билатерален проект Србија- 2015-2018.  
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медицина, Земјоделски 

факултет Нови Сад. 

Република Србија. 

Словенија "Лабораторијски 

показатели на метаболичкиот статус 

кај кравите во раната лактација"  

3. Ветеринарен факултет 

Битола 

Protection of Autochtonous 

populationof Pelagonia Sheep breed 
to the cross border area.   

(2016 – во тек) 

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Мими Ристевски Анатомија на домашни животни 

(авторизирана скрипта) 

2017 

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Toholj B., Cincović 

M., Trojaĉanec P., 

Ristevski M., 

Stevanĉević M., 

Hristovska T. (2014):  

Ultrasound determination of body 

condition scoring at dairy cows.  

5
th

 International 

Scientific Meeting 

Days of veterinary 

medicine 2014 

Ohrid, Macedonia, 

September 5-7, 

2014. (Маc. Vet. 
Rev. 39, suppl. 1, 

P 62). 

2. Toholj, B., Stevanĉević, 

M., Kujaĉa. V., 

Belić, B., Cincović, M. 

Spasojević, J., 

Kos, J., Smolec, O.,  

Ristevski, M. 

 (2015).  

Evaluation of profilactic use of 

antibiotics in surgical therapy of 

abomasal displacement. 

Proceedings of  

the XV. Middle 

European  

Buiatric  

Congress, Maribor,  

10 - 13.06.2015. Str. 

149-150,  

Izdavaĉ: Slovensko 

bujatriĉno  

društvo. 

3. Petrovska B., Petrovska 

N., Gacovski Ţ.,  

Аnalysis of the views of citizens in 

relation to animal poisoning. 

IV International 

Simposium, Faculty 
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Cilev G.,  

Zdraveski I.  

Ristevski M. 

 (2015):  

 

of Agriculture, 

Banja Luka, R. 

Srpska, 02-06 

March 2015, 

Bijeljina, BiH. 

(Agroznanje, vol. 

16, br. 3, 399-406, 

2015. 

4. Toholj Bojan, Spasojević 

Jovan, Cvetojević ĐorĊe, 

Kureljušić Branislav, 

Cincović Marko, Jankov 

Dejan, 

 Nikolić Branimir, 

Stevanĉević Milenko, 

Ristevski Mimi   

Ulcerozni mamarni dermatitis –  

stari uzroĉnik na novoj lokaciji.  

 

26. Savetovanje 

veterinara Srbije, 

Zbornik radova i 

kratkih sadrţaja, 

Zlatibor, 10-13. 

septembar 2015. 

(Izdavaĉ: Srpsko 

veterinarsko 

društvo  

Str. 95-98, ISBN 

978-86-83115-28-

0). 

5. Toholj Bojan,  Stevanĉević  

Milenko, Kos Josip, 

Smolec Ozren, Spasojević 

Jovan, Cincović Marko, 

Ristevski Mimi   

Ispitivanje efikasnosti razliĉitih 

protokola bandaţiranja u terapiji 

oboljenja papaka. 

26. Savetovanje 

veterinara Srbije, 

Zbornik radova i 

kratkih sadrţaja, 

Zlatibor, 10-13. 

septembar 2015. 

(Izdavaĉ: Srpsko 

veterinarsko društvo   

Str. 103-104, ISBN 

978-86-83115-28-0).  

6. Toholj, B., Stevanĉević, 

M.,  

Kos, J., Smolec, O., 

Spasojević, J. Cincović, 

M., Ristevski, M.  

 

 

   Investigation of protecting     

efficiency of different methods of 

hoof bandaging. 

Proceedings of the 

XV. Middle 

European Buiatric 

Congress, 
Maribor,  

10-13.06. 2015.  

Str. 166-167, 

Izdavaĉ: 

Slovensko 

bujatriĉno društvo 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов  

 

Издавач/година 

1. Mimi RISTEVSKI, 

Bojan TOHOLJ     

Marko CINCOVIĆ,  
Stanko BOBOŠ,   

Plamen 

TROJAĈANEC,      

Influence of Body Condition Score and 

Ultrasound-Determined  

Thickness of Body Fat Deposit in Holstein-
Friesian Cows on the  

Risk of Lameness Developing 

Kafkas Univ Vet 

Fak Derg 

23 (1): 69-75, 
2017 (Научно 

списание со 

импакт фактор 
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Milenko 

STEVANĈEVIĆ,     

Smolec OZREN.  

кое е на листата 

Thomson Reuters 

– Web of Science) 

2. Mimi RISTEVSKI,        

Bojan TOHOLJ,        
Marko CINCOVIĆ,     

Plamen 

TROJAĈANEC,        

Joţe STARIĈ,        

Ozren SMOLEC.   

Milk Production, Body Condition Score and 

Metabolic Parameters  
at the Peak of Lactation as Risk Factors for 

Chronic Lameness  

in Dairy Cows 

Kafkas Univ Vet 

Fak Derg 
23 (5): 721-727, 

2017 (Научно 

списание со 

импакт фактор 

кое е на листата 

Thomson Reuters 

– Web of Science) 
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Бр. 

Автор Наслов Година 

1. Goce Cilev, Zivko 

Gacovski, Biljana 

Petrovska,  
Mimi Ristevski, 

Nikola Pacinovski  

Hranidbena vrednost stoĉnih hraniva iz 

uvoza koje se koriste u ishrani  ţivotinja u R. 

Makedoniji 

IV International 

Simposium, Faculty 

of Agriculture, 
Banja Luka, R. 

Srpska, 02-06 

March 2015, 

Bijeljina, BiH. 

 

2. Toholj, B., 

Stevanĉević, M., 

Kujaĉa. V., 

Belić, B.,  

Cincović, M. 

Spasojević, J., 

Kos, J.,  

Smolec, O.,  

Ristevski, M. 

Evaluation of profilactic use of antibiotics in 

surgical therapy of abomasal displacement. 

Proceedings of  

the XV. Middle 

European  

Buiatric Congress, 

Maribor,  

10 - 13.06.2015. Str. 

149-150, Izdavaĉ: 

Slovensko bujatriĉno  

društvo. 

 

3. Toholj Bojan, 

Spasojević Jovan, 

Cvetojević ĐorĊe, 
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Cincović Marko, 
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Ristevski Mimi.  

Ulcerozni mamarni dermatitis –  

stari uzroĉnik na novoj lokaciji.  

 

26. Savetovanje 

veterinara Srbije, 

Zbornik radova i 

kratkih sadrţaja, 

Zlatibor, 10-13. 

septembar 2015. 

(Izdavaĉ: Srpsko 

veterinarsko 

društvo  

Str. 95-98, ISBN 

978-86-83115-28-
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Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Сашо Стојановски 

2. 
Дата на раѓање 30.01.1982 год 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки  

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 
2011 

СУ-Биолошки 

факултет – Р. 

Бугарија 

Магистерски 

студии 
2007 

СУ-Биолошки 

факултет – Р. 

Бугарија 

Додипломски 

студии 
2005 

Биотехнички 

факултет – 

Битола 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

Молекуларна 

биологија 

Биологија Биологија 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

Подрачје Поле Област 

Микробиологија Биологија Микробиологија 

и имунологија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

 

Звање во кое е избран 

Ветеринарен  факултет – 

Битола 

 Вонр.проф (избран на ВФ-

Битола) 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Микробиологија Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

2 Имунологија Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

  3 Вовед во хигена на храна Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 



274 

 

4  Микробиологија на храна Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

5. Амбулантна клиника 3(преработка 

на храна од животинско потекло) 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
бр. 

Автор Наслов 
 

Издавач/година 

1. Svetoslav Dimitrov 

Todorova,∗, Saso Stojanovski 
b,1, Ilia Ilievc , Penka 

Moncheva b Q1 , Luis 

Augusto Nero a, Iskra 

Vitanova Ivanovaa,b 

Technology and safety assessment 

for lactic acid bacteria isolated 

from traditional Bulgarian 

fermented meat product ―lukanka‖ 

Brazilian Journal 

of Microbiology 

BJM 242 1–11, 

2017 Brazil 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Раководител проф 

д.б.н Искра 

Иванова 

Study of antimicrobial and 

hypoallergenic products of 

lactic acid bacteria 

2006-2010 



275 

 

2. Раководител проф 

д.б.н Искра 

Иванова 

Reduce of allergenic effect 

of lactic acid proteins by 

application of lactic acid bacteria 

2007-2009 

3. доц. д-р Венета 

Грудева. 

Ефективно обучение на докторанти 2007-2013 

4. Раководител проф 

д.б.н Искра 

Иванова 

Скрининг на некои родови 

прокариоти за продукциjа на 

протеазни инхибитори договор № 196 

2009 

5. Раководител доц 

д-р Борис Бакалов 

Изолиране и проучување набактериоцин 

подобни видови 

од  лактобацилни изолирани од 

бугарски и македонски колбаси 

договор № 168 

2009 

6. Раководител проф 

д-р Живко 

Гацовски 

Population of Autochthonous population of 

Pelagonia sheep breed in the cross-borde 

apea. 2017 

          2017  

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 3 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

3. Svetoslav Dimitrov 

Todorova,∗, Saso 
Stojanovski b,1, Ilia 

Ilievc , Penka 

Moncheva b Q1 , 

Luis Augusto Nero 

a, Iskra Vitanova 

Ivanovaa,b 

Technology and safety assessment for lactic 

acid bacteria isolated from traditional 

Bulgarian fermented meat product ―lukanka‖ 

Brazilian Journal 

of Microbiology 

BJM 242 1–11, 

2017 Brazil 

2. Saso Stojanovski*1 

,Zivko Gacovski1 , 

Blagovesta 

Gocheva2 , 

Valentina Chipeva2 

ISOLATION AND 

CHARACTERIZATION OF LACTIC 

ACID BACTERIA ISOLATED FROM 

BULGARIAN HOMEMADE COW AND 

SHEEP YOGURTS 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 
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3. Saso Stojanovski  

Zivko Gacovski1 , 

Igor Zdraveski,1 

Blagovesta 

Cocheva2 , 

Valentina Chipeva2 

, Nikolay Kirilov2 , 

Iskra Vitanova 

Ivanova2 .  

STUDY OF THE DIVERSITY OF THE 

LACTOBACILLUS MICROFLORA IN 

RAW DRY SAUSAGE LUKANKA 

DURING RIPENING 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 

4. S.Stojanovski*1,Zi

vko Gacovski2, 

Penka. Moncheva2 

,Valentina 

Chipeva2,Ilia Iliev2 

and  Iskra Vitanova 

Ivanova1 

Proteolytic Activity of Lactic acid Bacteria 

Isolated from Bulgarian Homemade Cow 

and Sheep Yoghurts 

 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 

 

 

5. S. Stojanovski,  

Z. Gacovski, 

B. Gocheva,  

V. Chipeva,  

N. Karabolovski, 

N. Pejcinovska 

Study of the proteolytic activity of strains 

isolated from homemade Bulgarian yoghurts 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 

 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Maria Ananieva 

1,Tanya 

Mandadzhieva 

1,Irina Koliandova 

1,S. Stoyanovski 2, 

Ilia Iliev 3, Iskra 

Ivanova 

 

Utilization of xylooligosaccharides from 

different Lactobacillus strains 

 

National Youth 

Conference 

"Biological 

sciences for a 

better future"; 

Plovdiv,2012 

2.  S. 

STOYANOVSKI
1*

,

ZIVKO 

GACOVSKI
1
 ,  

STEFKA 

ANTONOVA-

NIKOLOVA
2
, 

NIKOLAY 

KIRILOV
2
, ISKRA 

IVANOVA
2 

, 

TENYO TENEV
2  

, 

VALENTINA 

HADJINESHEVA
2 

API ZYM Enzymatic Profile of Lactic Acid 

Bacteria Isolated from Traditional Bulgarian 

Meat Product ―Lukanka 

Bulgarian Journal 

of Agricultural 

Science, 2013 
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3.  Svetoslav Dimitrov 

Todorov
1
, S. 

Stojanovski
2,§

, Ilia 

Iliev
3
, Penka 

Moncheva
2
, Luis 

Augusto Nero
1
, 

Iskra Vitanova 

Ivanova
2,*

 

Technology and safety assessment for lactic 

acid bacteria isolated from traditional 

Bulgarian fermented meet product 

―Lukanka‖ 

 

Meat Science, 

2015 

 

 

 

 

 

 

4 S. Stojanovski, 

Z. Gacovski,  

P. Moncheva,  

V. Chipeva, 

I. Iliev, 

I. V. Ivanova 

Antibacterial activity of  lactic acid  

Bacteria isolated from Bulgarian homemade 

cow and sheep yoghurts 

Bulgarian Journal 

Science & 

Technologies, 

2015 

 

 

5 S. Stojanovski,  

Z. Gacovski, 

B. Gocheva,  

V. Chipeva,  

N. Karabolovski, 

N. Pejcinovska 

Study of the proteolytic activity of strains 

isolated from homemade Bulgarian yoghurts 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 

6 Z. Gacovski, 

B. Petrovska, 

G. Cilev, 

S. Stojanovski, 

F. Fejzula, 

Z. Dimeski 

The influence of genetically modified oil  

seed rape in the diet of animals and humans 

 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 

8 S. 

Stojanovski
*1

,Zivko 

Gacovski
2
, Penka. 

Moncheva
2

 

,Valentina 

Chipeva
2
,Ilia Iliev

2
 

and  Iskra Vitanova 

Ivanova
1
 

Proteolytic Activity of Lactic acid Bacteria 

Isolated from Bulgarian Homemade Cow 

and Sheep Yoghurts 

 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 

 

9 Saso Stojanovski  

Zivko Gacovski1 , 

Igor Zdraveski,1 

Blagovesta 

Cocheva2 , 

Valentina Chipeva2 

, Nikolay Kirilov2 , 

Iskra Vitanova 

Ivanova2 .  

STUDY OF THE DIVERSITY OF THE 

LACTOBACILLUS MICROFLORA IN 

RAW DRY SAUSAGE LUKANKA 

DURING RIPENING 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 
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Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Живко Гацовски 

2. 
Дата на раѓање 

16.06.1958 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки  

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 
Образование Година Институција 

10. Saso Stojanovski*1 

,Zivko Gacovski1 , 

Blagovesta 

Gocheva2 , 

Valentina Chipeva2 

ISOLATION AND 

CHARACTERIZATION OF LACTIC 

ACID BACTERIA ISOLATED FROM 

BULGARIAN HOMEMADE COW AND 

SHEEP YOGURTS 

Bulgarian  

Journal Science 

 & Technologies,  

2015 

11. Svetoslav Dimitrov 

Todorova,∗, Saso 
Stojanovski b,1, Ilia 

Ilievc , Penka 

Moncheva b Q1 , 

Luis Augusto Nero 

a, Iskra Vitanova 

Ivanovaa,b 

Technology and safety assessment for lactic 

acid bacteria isolated from traditional 

Bulgarian fermented meat product ―lukanka‖ 

Brazilian Journal 

of Microbiology 

BJM 242 1–11, 

2017 Brazil 

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1. Saso Stojanovski Certificate on completed training in the field 

of HACCP-SYSTEM . introduction We 

hereby confirm that he she attended -
HACCP-SYSTEM seminar(30hours) and 

successfully completed the training for their 

introduction 06.02.2013 Macedonian 

Scientific Society- Bitola. Association 

Macedonienne Scientifique-Bitola. 

 

 

 
2013 

2. Saso Stojanovski INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE 20 YEARS FACULTY OF 
VETERINARY MEDICINE AT THE 

UNIVERSITY OF FORESTRY 28.11-

30.11.2014  YUNDOLA,BULGARIA. 

2014 

3. Saso Stojanovski IV International Symposium and XX 

Scientific-professional Conference. Republic 

of Srpska, Bosna and Herzegovina March 2-

6, 2015. 

 

2015 
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со научниот степен 
Докторски студии 1998 Земјоделска 

академија на 

науки, Софија. Р. 

Бугарија. 

Последипломски 
студии 

1992 Земјоделски 
факултет, 

Универзитет ″Св. 

Кирил и 

Методиј″, Скопје. 

Додипломски 

студии 

1983 Земјоделски 

факултет, 

Универзитет ″Св. 

Кирил и 

Методиј″, Скопје. 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје   Поле Област 

4 4.03  40308 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

4 4.03  40308 

   

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

Звање во кое е избран 

Ветеринарен факултет, 

Битола, Универзитет ″Св. 

Климент Охридски″, 

Битола. 

Редовен Пеофесор 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1 Биологија на клетка   (ВФБ.ЗП.02) Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

2 Зоологија                    (ВФБ.ЗП.05) Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

  3 Одгледување на животни со ловна 

технологија                   (ВФБ.ЗП.46) 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 
Ветеринарен факултет – Битола 

4 Генетика                      (ВФБ.ЗП.09) Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

5 Хранителни, лековити и отровни 

растенија                      (ВФБ.ЗП.10) 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 
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6 Биоклиматологија и   (ВФБ.ИП.13) 

Биометереологија 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

7 Фуражно производств(ВФБ.ИП.22) Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 
Ветеринарен факултет – Битола 

8 Заштита и спасување во вонредни 

ситуации                       (ВФБ.ИП.39) 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред

. 

бр. 

Автор 

 

 

 

 

Наслов Издавач/година 

1. Saso Stojanovski*1, Zivko 
Gacovski2, Penka. Moncheva2 

,Valentina Chipeva2, Ilia Iliev2 

and Iskra Vitanova Ivanova2 

Antibacterial Activity of Lactic acid 

Bacteria Isolated from Bulgarian 
Homemade 

Union of 

Scientists-Stara 
Zagora. on-line 

journal,Science & 

Technologies.Volu

me V, Number 5, 

2015. R, Bulgaria. 

Pege: 100-102. 

 

2. Saso Stojanovski*
1
, Zivko 

Gacovski
1
, Blagovesta 

Gocheva
2
 , Valentina 

Chipeva
2
 , Nikola 

Karabolovski 
1
 , Natasha 

Pejcinovska 
1
 

Study of the proteolytic activity of 

strains isolated from homemade 

Bulgarian yoghurt 

Union of 

Scientists-Stara 

Zagora. Animal  

studies & 

Veterinary 

medicine. on-line 

journal, Science & 

Technologies.Volu

me V, Number 5, 

2015. R, Bulgaria. 

Pege: 108-112 

3. Saso Stojanovski*
1
, Zivko 

Gacovski
1
 , Blagovesta 

Gocheva
2
 , Valentina 

Chipeva 

Isolation and characterization of 

lactic acid bacteria isolated from 

Bulgarian homemade cow and sheep 

yogurts 

Union of 

Scientists-Stara 

Zagora.on-line 

journal, Science & 
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Technologies.Volu

me V, Number 5, 

2015. R, Bulgaria. 

Pege: 118-120. 

 

4. Cilev G
1
, Gacovski Z

1
, 

Petrovska P
1
 

Effect of Using Different Rations in 

Nutrition of High-Productive Cows 

on Milk Quantity and Quality 

University  of 

Banjaluka,Facul

ty of 

Agriculture, 

Republic of 

Srpska and 

Agro-

knowledge 

Journal. Vol.15, 

br.2, 2014. 

(185-194). 

5. Petrovska B
1
., Gacovski Z

1
., 

Cilev G
1
 

Analiyzis of the views of citizens in 

relation to animal poisoning 
University  of 

Banjaluka,Facul

ty of 

Agriculture,  

Republic of 

Srpska Agro-

knowledge 

Journal.Vol.16, 

br.3, 2015. 

(399-406). 

. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Живко Гацовски Хранителни, лековит и отровни 

растенија - интерна скрипта за   

студентите на Ветеринарен 

2010 
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факултет. 

 

2. Живко Гацовски  Биологија на клетка - интерна 

скрипта за студентите на 

Ветеринарен факултет. 

2011 

3. Живко Гацовски Зоологија - интерн скрипта за   

студентите на Ветеринарен 

факултет. 

2011 

4. Живко Гацовски  Генетика, интерна скрипта за 

студентите на Ветеринарен 

факултет. 

2011 

5. Живко Гацовски  Екологија  - интерна скрипта за 

студентите на Ветеринарен 

факултет. 

2016 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи - 

11.3 Докторски работи - 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Z. Gacovski
1
, B. 

Petrovska
1
, G. 

Cilev
1
, S. 

Stojanovski
1
, 

Fejzulah F
2
, Zlatko 

D
3
: 

Comparative анаlisis оf compliance of 

genetic potential of the race for milk 

production breed of goats alpine in 

muncipallity of struga in the Republic of 

Macedonia 

 

Faculty of 

Veterinary 

Medicine.Sofia.Y

undul.R.Bulgaria.

2016, Vol. 1, N 1 

(1) :3-6. 

2. Zivko Gacovsk٭
1
 , 

Biljana Petrovska
1
, 

Goce Cilev
1
 , Saso 

Stojanovski
1 
, 

Fejzulah Fejzula
2
 , 

Zlatko Dimeski
3
 

The influence of genetically modified oil 

seed rape in the diet of animals and humans 

 ScientistsStara 

Zagora. Animal  

studies&Veterinar

y medicine. on-

linejournal,Science 

&Technologies 

.VolumeV,Number 

5,2015.R,Bulgaria. 

Pege: 103-107.  

 

3. Z. Gacovski
1
, B. 

Petrovska
1
, G. 

The influence of nutrition with a genetic 

modified corn on animal and people health 

Agrarian Academy 

Sofia,Agricultural 
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Cilev
1
, S. 

Stojanovski
1
 

Institute– Shumen.  

R. Bulgaia. p (324-

25.09. 2015). 

4. Gacovski Z
1
, 

Petrovska B
1
, Cilev 

G
1
, Stojanovski S

1
, 

Gacovska M
1
, 

Hristovska T
1
 

Awareness of the population in Bitola, R. 

Macedonia with the artificial sweetener 
aspartame 

University  of 

Banjaluka, Faculty 
of Agriculture,  

Republic of Srpska 

and University  of 

Ljubljana,Biotechn

ical of Faculty. p 

(157). 26.03.2015. 

5. Gacovski Z
1
, Cilev 

G
1
, Petrovska B

1
, 

Stojanovski S
1
 

The influence of genetically modified soy in 
the diet of the animal sand citizens of the 

Republic of Macedonia 

Faculty of 
Veterinary 

Medicine-Sofia, 

Yundula,Republic 

of Bulgaria. p (19). 

28-30.11.2014 

6. Gacovski Z, Cilev 

G
1
, Petrovska B

1
 

Introduction of Genetically Modified 

Organisms (GMOs) - Health Risks and 

Benefits for Citizens of Republic of 

Macedonia 

University  of 

Banjaluka,Facul

ty of 

Agriculture, 

Republic of 

Srpska. Agro-

knowledge 

Journal. Vol.15, 

br.3, 2014. 

(309-317). 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов  

 

Издавач/година 

1.    

2.    

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Година 

1. Z. Gacovski Certificate of Participants on International 

Scientific Conference-Tradition and 

modernity in veterinary medicine . Faculty 

of veterinary medicine-Sofia. University 

Forestry Technical University Sofia. 
Yundula,Bulgaria 2016. 

2016 

2. Z. Gacovski  Certificate of participants on the XXV 

International Conference.Union of 

Scientists-Stara Zagora. Animal  studies & 

Veterinary medicine. Science & 

2015 
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Technologies. R. Bulgaria. 2015. 

 

3. Z. Gacovski  Certificate of participation on the VI-th 

annual conference with international 

participation. Inovations in agricultural 

science for efficient farming.  Agrarian 

Academy – Sofia, Agricultural Institute – 

Shumen. September 24-25, 2015. R. 

Bulgaria. 

 

2015 

  4 Z. Gacovski  Certificate of participation on the IV 

Internacional Simposium and XX 

Scientific-Professional Conference of 

Agronomists of Republik of 

Srpska,Bjelina, March 2-6, 2015. 

University  of Banjaluka, Faculty of 

Agriculture. 

2015 

  5 Z. Gacovski  Certificate of participation on International 

Scientific Conference 20 Years, Faculty of 

Veterinary Medicine-Sofia, 28-30.11.2014. 

University Forestry Technical University 

Sofia. Yundula,Republic of Bulgaria. 

2014 

  6 Z. Gacovski  Certificate of participation on the II 

International Symposium and XIX 

Scientific Conference of Agronomists of 

Republic of Srpska University  of 

Banjaluka, Faculty of Agriculture, 

Republic of Srpska and University of 

Ljubljana, Biotechnical Faculty.2014. 

2014 

  7 Z. Gacovski  Certificate of participation on the 

International Conference ―20 years of 

Faculty of Veterinary Medicine Sofia‖, 28-

30 November 2014, Yondola, Sofia, R. 

Bulgaria. 

2014 

  8 Z. Gacovski  Certificate of participation on the 3
rd
 

International Symposium and 19
th

 

Scientific Conference of Agronomists of 

Trebinje, Republic of Srpska, March 25-28, 

2014. University of Banja Luka, Faculty of 

Agriculture and University of Ljubljana, 

Biotechnical Faculty. 

2014 

  9 Z. Gacovski  Certificate of participation on the 

17
th

International conference. Department 

of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary 

Medicine, University "St. Kliment 

Ohridski" Bitola, R. Macedonia. Trakijski 

University-Stara Zagora, Bulgarian Journal 

of Veterinary Medicine, 2014. 

2014 
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  10 Z. Gacovski  Certificate of participation on the 

3
th
International conference. 

Science&Technologies. Plant 

studies.International scientific 

journal.Publisher "Union of Scientists" - 

Stara Zagora, 2013. 
  

2013 

 

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

ГОЦЕ ЦИЛЕВ 

2. 
Дата на раќање 

11.03.1972 

3. 
Степен на образование 

VIII/1 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2006  Ветеринарниот 

Факултет-Катедра за 

исхрана на домашните 

животни при 

Универзитетот во 

Белград, Р. Србија 

Magisterski studii 2000 Ветеринарниот 
Факултет-Катедра за 

исхрана на домашните 

животни при 

Универзитетот во 

Белград, Р. Србија 

Dodiplomski studii  1995 Fakultet za zemjodelski 
nauki i hrana-nasoka 

Sto~arstvo 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки  Ветеринарна 

медицина 

Исхрана на домашните 

животни 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки Ветеринарна 

медицина 

Исхрана на домашните 

животни 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

Звање во кое е избран 

Ветеринарен факултет- 

Битола 

Vonreden Profesor 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     
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        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. 

бр. 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Исхрана на домашните животни  Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

2 Сточарство  Интегрирани студии  прв и втор 
циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

3 Zoohigiеna Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

4 Mikotoksini vo sto~na hrana Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

  5 Ishrana i produktivni (metaboli~ki) zaboluvawa kaj 

doma{ni `ivotni 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 /  

2 /  

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 /  

2 /  

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Cilev, G., Gacovski, Z., 

Petreski A., Zdraveski, I. 

Effect of partial maize 

substitution in fattening pig 

rations with by-products from 

vegetable and fruit processing 

on some carcass traits  

Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine, Vol. 17 pp. 104-110, 

2014, Stara Zagora, Bulgaria  

2. Cilev G., Gacovski, Z, 

Petrovska Biljana, 

Stojkovic, J.  

Effects of using different 

rations in high yielding dairy 

cows on quantity and quality of 

milk 

Journal Agroznanje, Vol. 15, No. 2, 

pp. 185-194, 2014, University of 

Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska 

(BiH) 

3. Gacovski, Z, Petrovska 
Biljana, Cilev 

G.,Stojanovski S., 

Fejzulah F., Dimeski, Z. 

Comparative Analysis of 
Compliance of Genetic Potential of 

the Race for Milk Production 

Breed of Goats Alpina in 

Mancipality of Struga in the R. 
Macedonia 

Journal TRADITION AND 
MODERNITY IN VETERINARY 

MEDICINE- Vol. 1, No. 1, pp. 3-6, 

2016, Faculty of Veterinary 

Medicine.Sofia, R.Bulgaria 
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4. Pacinovski N., Dzabirski 

V., Nakov D., Porcu K., 

Trajchev M., Cilev G., 

Joshevska E. 

Effects of non-genetic factors 

on daily milk production in 

Awassi breed of sheep in 

Macedonia 

Journal Agriculture and Forestry, 

Vol. 62, No. 4, pp. 35-44, 2016, 

Podgorica, Montenegro 

5. Pacinovski N., Dzabirski 
V., Dimov G., Porcu K., 

Eftimova E., Nikolova 

N., Mateva N., 

Palashevski B.,  Cilev, 

G., Petrovic M.P., 

Petrovic M.M., 

Palashevska A. 

 

Prediction of test day milk yield 
by AC method in indigenous 

Balkan goats in Macedonia  

Biotechnology in Animal 
Husbandry, vol. 33 (3) pp. 299-

308 (2017), Belgrade, R. Serbia 

 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Гоце Цилев Koristewe na nekonvencionalni krmi 

vo ishranata na dobitokot 
(НАЦИОНАЛЕН) 

2000 

2. Гоце Цилев Evaluacija na krmite za ishrana na 

dobitokot (НАЦИОНАЛЕН) 

2002 

3. Гоце Цилев Производство и користење на 

минерално-витаминските 

предсмеси, дополнителните 

протеински смеси и други 

додатоци за исхрана на животните 

со висок генетски потенцијал во 

услови на еколошко производство 

на храна (МЕЃУНАРОДЕН) 

2007 

4. Гоце Цилев Исхраната -фактор за експонирање 

на производните способности кај 

високомлечните крави во услови 

на Р. Македонија 

(НАЦИОНАЛЕН) 

2007 

5. Гоце Цилев Koristewe na fiksirani modeli i 

me{ani modeli pri selkcija na 

mle~nite populacii na ovci vo R. 

Makedonija (НАЦИОНАЛЕН) 

2012 

10.3 Печатени книги во пoследните пет години (до пет) 

 Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи / 
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12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Cilev, G., Petreski, A., 

Jankovski, V., Gacovski, 

Z., Dodovski, P.  

Specifity of clinical course and risk 

factors associated with the progression 

of hepatitis C in patients of hemodialysis 

Bulgarian Journal of 

Veterinary Medicine, 

(2013), 16, Suppl. 1, 95-

104, Stara Zagora, 

Bulgaria 

2. Petrovska Biljana, 

Gacovski, Z, Cilev G., 

Petrovska Natasha, 

Zdraveski, I. 

The trend of increase or decrease in 

sheep breeding in separate regions of R. 

Macedonia 

Journal Agroznanje, Vol. 15, 

No. 2, pp. 207-216, 2014, 

University of Banja Luka, 

Banja Luka, R. Srpska (BiH) 

3. Pacinovski N., 

Dzabirski, V., Porcu, K., 

Dimov, G., Cilev G., 

Antunovic, Z., 

Trajkovski G 

Simplification of A4 to AC4 method of test 

day yield of east Friesian sheep in Macedonia 
Macedonian Journal of 

Animal Science, Vol. 5, No. 

2, pp. 51-58 (2015), Skopje, 

R. Macedonia 

4. Pacinovski , N., 
Dzabirski, V., Porcu, K., 

Joshevska, E., Cilev, G., 

Petrovic M.P.  

Productivity of Milk and Milk 
Composition of an Indigenous Sheep 

Breed in Macedonia  

Biotechnology in Animal 
Husbandry, vol. 31 (4) pp. 

491-504 (2015), 

Belgrade, R.Serbia.  

5. Cilev G., Pacinovski N., 

Gacovski, Z, Petrovska 

Biljana, I 

Quality and Hygienic Correctness of Goat 
Milk in the Skopje Region of the Republic of 

Macedonia  

Macedonian Journal of 
Animal Science, Vol. 6, No. 

2, pp. 85-93 (2016), Skopje, 

R. Macedonia 

6. Petrovska Biljana, 

Petrovska 

Natasha,Gacovski Z, 

Cilev G., Pacinovski N., 

Zdraveski I., Dimeski Z. 

Offer and Demand of Products from 

Goat Milk in R. Macedonia 

Journal TRADITION 

AND MODERNITY IN 

VETERINARY 

MEDICINE, Vol. 2, No. 

1, pp. 53-58, 2017, 

Faculty of Veterinary 

Medicine Sofia, R. 

Bulgaria 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Cilev G., Gacovski, 

Z, Petrovska 

Biljana, Pacinovski 

N. 

The Effect of Partial Maize 

Substitution with by-products in 

Piglet Nutrition. I. Productive result 

 

Bulgarian  Journal of Agricultural 

Science, 22 (No. 5), 2016, 829-835, 
Agricultural Academy-Sofia, R. 

Bulgaria  

2. Pacinovski N., 

Dzabirski V., 

Dimov G., Porcu 

K., Cilev G.  

The Accuracy of A4 and AC 

Methods for Determining Lactation 

in Control Day in Threefold Milking 

of Awassi Breed of Sheep  

Bulgarian  Journal of Agricultural 

Science, 23 (No. 4), 2017, 648-652, 

Agricultural Academy-Sofia, R. 
Bulgaria 

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред.  

Бр. 

Автор Наслов Година 
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1. Гоце Цилев 10th International Symposium MODERN  
TRENDS IN LIVESTOCK PRODUCTION   

 

Belgrad, R. Srbija  

02-04.10.2013 

2. Гоце Цилев 6th Annual International Conference  

INNOVATIONS IN AGRICULTURAL 
SCIENCE FOR EFFICIENT FARMING 

 
 

[umen, Р. Bugarija 

24-25.09. 2015 

3. Гоце Цилев  
International Conference TRADITION AND 

MODERNITY IN VETERINARY MEDICINE    
 

Jundula, Р. Bugarija 

01-03.04. 2016 

 

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

Интегрирани студии прв, втор  циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Станимир Ангелов Jотов 

2. 
Дата на раѓање 

02.01.1969 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2008 Факултет за 
Ветеринрна 

Медицина, 

Тракијски 

Универзитет- 

Стара Загора, 

Бугарија 

Последипломски 

студии 

1996 Факултет за 

Ветеринрна 

Медицина, Стара 

Загора, Бугарија 

Додипломски 
студии 

1990 Факултет за 
Ветеринрна 

Медицина, Стара 

Загора, Бугарија 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје   Поле Област 

4.07 4 Андрологија и 

вештачко 

осеменување; 

Гиникологија и 

акушерство со 

стерилитет 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен  доктор 

4.07 4 Андрологија и 
вештачко 

осеменување; 

Гиникологија и 

акушерство со 
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стерилитет 

Ветеринарна 

медицина 

Биотехнички 

науки 

 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

Звање во кое е избран 

Факултет за Ветеринрна 

Медицина, Стара Загора-

Бугарија 

Доцент-2009 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1 Репродукција и ВО/ 

Породилство и стерилитет 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

2 Физиологија на репродукција  Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

In 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Yovchev, D., D. 

Dimitrov, G. 

Penchev, 

Age weight and morphometrical parameters 

of the bronze turkey
,
s (Meleagris Meleagris 

Gallopavo) intestines 

Bulgarian Journal 

of Agricultural 

Science, 19, 3, 

615-618, (IF = 

0.136), 2013 

2. Yovchev D., D. 

Dimitrov, G. 

Penchev, 

Evaluation of the weight and some 

morphometrical parameters of the glandular 

stomach and gizzard bronze turkey 

(Meleagris Meleagris Gallopavo). 

Bulgarian Journal 

of Agricultural 

Science, 19, 5, 

1136-1139, , (IF = 

0.136), 2013 

3. Пенчев Г. Хистохимично изследване върху 

полизахаридите в семенниците на прасета 

през постнаталното развитие. 

Bulgarian Journal 

of Veterinary 

Medicine, 16, 

Suppl. 1, 23-27. 

(IF = 0.137), 2013 

 

4.  Ivanova Z., B. 

Bjorndal, N. 

Grigorova, A. 

Roussenov, E. 

Vachkova, K. 

Berge, L. Burri, R. 

Berge, S. Stanilova, 

A. Milanova,  

G. Penchev, R. Vik, 

V. Petrov, T. 
Georgieva, B. 

Bivolarski, I. P. 

Georgiev, 

Effect of fish and krill oil supplementation 

on glucose tolerance in rabbits with 

experimentally induced obesity. 

European Journal 

of Nutrition, 54, 

1055-1067.       

DOI 

10.1007/s00394-

014-0782-0. (IF = 

3,840), 2015 

 

  5. Ivanova Z., G. 

Penchev, S. 
Ribarski, E. 

Effect of antioxidant treatment on some 

indicators of obesity-induced changes in 
insulin sensitivity and beta-cell function in 

Bulgarian Journal 

of Veterinary 
Medicine, 18, 3 
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Vachkova, N. 

Grigorova, A. 

Roussenov, P. 

Yonkova, D. 

Kostov, T. 

Georgieva A. 

Milanova,  I. P. 

Georgiev, 

New Zealand white rabbits. 194-208, (IF = 

0.137),2015 

  6. E. Vachkova, D. 

Bosnakovski, P. 

Yonkova, N. 

Grigorova, Zh. 

Ivanova, P. 

Todorov, G. 

Penchev, A. 

Milanova, G. 

Simeonova, S. 

Stanilova, I. 

Penchev Georgiev, 

Adipogenic potential of stem cells derived 

from rabbit subcutaneous and visceral 

adipose tissue in vitro. 

In vitro Cellular & 

Developmental 

Biology-Animal, 

52, 8, 829-837. 

DOI 

10.1007/s11626-

016-0048-7. (IF = 

1,145), 2016 

 

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Петар Додовски 

2. 
Дата на раѓање 

12 07 1974 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки  

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2010 2016 

Последипломски 

студии 

  

Додипломски 

студии 

1994 2000 
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6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје   Поле Област 

   

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 
Биотехнички науки Ветеринарна 

медицина 

Физиологија/4070

3, 

Патофизиологија/

40709  

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

Звање во кое е избран 

УКЛО Ветеринарен 

факултет Битола  

доцент 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1 Физиологија на животни  Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина –

Ветеринарен факултет, Битола 

2 Патолошка физиологија   Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина –

Ветеринарен факултет, Битола 

  3 Фармакологија Интегрирани студии  прв и втор 
циклус по ветеринарна медицина –

Ветеринарен факултет, Битола 

4 Морфологија и физиологија на 

лабораториски животни 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина –

Ветеринарен факултет, Битола 

  5 Ветеринарна токсикологија 

 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина –

Ветеринарен факултет, Битола 

  

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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Ред 

бр. 

Автор 

 

Наслов 

 

Издавач/година 

 

1. Kirovski, Danijela, Petar 

Dodovski, ĐorĊe Savić, Ivan 

Vujanac, Radiša Prodanović, 
Milorad Mirilović, Ţeljko 

Sladojević, and Ana 

Djordjević.  
 

"Placental Iodothyronine Deiodinases 

Expression in Pregnant Cows 

Exposed to Propylthiouracil (Ptu) and 
Thyroid Axis Activity of their 

Calves." 

Acta Veterinaria 

66, no. 1 (2016): 

61-75. 

2. Karabolovski N., 

Pejcinovski N., 

Shoklarovska C., Dodovski 

P., Dameski P.,  

CANINE MAMMARY TUMORS, 

PREVALENCE AND  

PATHOHISTOLOGICAL 

CLASSIFICATION. 

2015 

636.7.09:618.191-

006.6-091.8 

Horizonti 

3. Prodanović R, Kirovski D, 

Vujanac I, Dodovski P,  

Relationship between serum iron and 

insulin-like growth factor-I 
concentrations in 10-day-old calves 

2014 ACTA VET. 

BRNO, 83:133–
137 

4. Šamanc H, Sladojević Ţ, 

Vujanac I, Prodanović R, 

Kirovski M, Dodovski P, 

Kirovski D.,  

RELATIONSHIP BETWEEN 

GROWTH OF NURSING PIGS 

AND COMPOSITION OF SOW 

COLOSTRUM AND MILK FROM 

ANTERIOR AND POSTERIOR 

MAMMARY GLANDS 

2013 Acta 

Veterinaria 

(Beograd), Vol. 

63, No. 5-6, 

537-548 

5. Cilev, G., Petreski, A., 

Jankovski, V., Gacovski, Z., 

Dodovski, P.  

Specifity of clinical course and risk 

factors associated with the 

progression of hepatitis C in patients 

of hemodialysis 

Bulgarian Journal 

of Veterinary 

Medicine, (2013), 

16, Suppl. 1, 95-

104, Stara Zagora, 

Bulgaria 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.  Protection of Autochtonous 

population of Pelagonia Sheep breed 

in the cross border area – acronym: 

PAPESHE"  

2016 – тековно 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред
. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи - 

11.3 Докторски работи - 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов  

 

Издавач/година 

1. Prodanović R, 

Kirovski D, 

Vujanac I, 

Dodovski P,  

Relationship between serum iron and 

insulin-like growth factor-I concentrations in 

10-day-old calves 

2014 ACTA VET. 

BRNO, 83:133–

137 

2. Šamanc H, 

Sladojević Ţ, 

Vujanac I, 

Prodanović R, 

Kirovski M, 

Dodovski P, 

Kirovski D.,  

RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH 

OF NURSING PIGS AND COMPOSITION 

OF SOW COLOSTRUM AND MILK 

FROM ANTERIOR AND POSTERIOR 

MAMMARY GLANDS 

2013 Acta 

Veterinaria 

(Beograd), Vol. 

63, No. 5-6, 

537-548 

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1.  ―1st Eastern European Veterinary 

Conference - EEVC‖  

Белград, Р. 

Србија; 6-

8.10.2016    

2.    

3.  FLORINA-PELAGONIA SHEEP BREED - 

A GENETIC RESOURCE FOR 

DEVELOPMENT"  

Vevi, Florina – 

Грција  - март 

2016 

  4     
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Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Гоце Костоски 

2. 
Дата на раќање 

19.02.1962 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 1998 ПМФ – СКОПЈЕ 

Постдипломски 

студии 

1993 ПМФ – СКОПЈЕ 

Додипломски 
студии 

1987 ПМФ – СКОПЈЕ 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно- 

математички науки 

Биологија Биологија 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно- 

математички науки 

Биологија Биологија  

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран 

Институција 

 

 

Звање во кое е избран 

Хидробиолошки институт 

– Охрид 

Научен советник (избран на 

Хидробиолошки институт- 

Охрид) 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

   

1 Пчеларство 

 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет- Битола 

2 Радиобиологија и радијациона 

хигиена 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет- Битола 

3 Неконвенционално анимално Интегрирани студии прв и втор 
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производство циклус по Ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет- Битола 

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред

. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 
Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.  Биолошки мониторинг на 

Охридското езеро 

 

2.  Биодиверзитет и екологија на 

планктонските заедници во 

Охридското езеро (Р. Македонија) 

и Плитвичките езера (Р. Хрватска) 

 

3.  Лоцирање на сублакустичните 

извори во Охридското езеро 

 

4.  Популациона, генетска и 

хистолошка анализа на видовите 

од род Barbus со посебен осврт врз 

биодиверзитетот и ихтиофауната  

 

5.  Езерска термика и нутриентно 

оптоварување на Охридското езеро  

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    
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2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 3 

11.2 Магистерски работи 1 

11.3 Докторски работи 1 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Lidija Velkova 

Jordanoska, Stojmir 

Stojanovski, Lence 

lokoska, Elizabeta 

Veljanoska-

Sarafiloska, Goce 

Kostoski 

Histopatological Analisis of Liver in Fish 

Population of Reservoir "Tikves". 

Acta zool. bulg., 

Suuppl. 4, 2012: 

2. Velkova-

Jordanoska L., 

Stojanovski S., 

Kostoski G 

Histopathological analysis of liver in fish 

(Chondrostoma ochridanum) in river Crn 

Drim. 

International 

Journal of 

Ecosystems and 

Ecology Science, 

Vol.2(4):, 2012 

3. Velkova-

Jordanoska L., 

Stojanovski S., 

Lokoska L., 

Veljanoska-

Sarafiloska E., 

Kostoski G. 

Histopathological analysis of liver in fish 

population of reservoir ,,Tikves,,. 

Acta zoological 

bulgarica, 

Suppl.4:223-227, 

2012 

4. Orhideja Taseva, 
Kostoski. G. 

Structure of the summer rotifer asemblage in 

three macedonien reservoires (Konce 1, 

konce 3 and Spilje) 

 5
th

 International 

symposium of 

ecologies of 

Montenegro.  

Tivat,2013 

5. Dafina Guseska, 

Kostoski. G,. 

Biomass of pelagic Crustacea: Cladocera in 

the lake Ohrid (Macedonija) for the period 

2000-2009 

5
th

 International 

symposium of 

ecologies of 

Montenegro.  

Tivat,2013 

6. Guseska, D., 

Tasevska, O., 

Kostoski, G, 

Guseski, D., 

Biomass of the pelagic Crustacea: Cladocera 

in the Lake Ohrid (Macedonia) for the 

period 2000–2009 

Natura Montenegrina, 

12(3–4): 855–862, 

2013 
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7. А. Г. Королева1, 

А. В. Чернышев2, 

3, С. В. 

Кирильчик1, О. 

Тасевска4, Г. 

Костоски 4, О. А. 

Тимошкин1 

ПЕРВАЯ НАХОДКА ПРЕСНОВОДНЫХ 

НЕМЕРТИН В ОЗЕРЕ ОХРИД 

(МАКЕДОНИЯ) С НЕКОТОРЫМИ  

ЗАМЕЧАНИЯМИ О СИСТЕМАТИКЕ 

РОДА PROSTOMA (NEMERTEA, 

MONOSTILIFERA) 

ЗООЛОГИЧЕСКИ

Й ЖУРНАЛ, 

2014, том 93, № 4, 

с. 1–6, 2014 

 

8. Guseska, D., 

Tasevska, O., 

Kostoski, G, 

Guseski, D., 

Zooplankton abundance and diversity in 

Lake Ohrid, Macedonia. 

 International 

Journal of 

Ecosystems and 

Ecology Sciences 

(IJEES), Vol. 4(3): 

333–340, 2014  

 Velkova-

Jordanoska L., 

Stojanovski S., 

Kostoski G. 

Histopathological analysis of gills in fish 

population of reservoir Strezevo. 

International 

Journal of 

Ecosystems and 

Ecology Science, 

Vol.4(3): 441-444, 

2014  

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1. Orhideja Taseva, 
Kostoski. G. 

5
th
 International symposium of ecologies of 

Montenegro.  Tivat 

2013 

2. Orhideja Taseva, 

Lidija Velkova 

Jordanoska, Dafina 

Guseska, Goce 

Kostoski, Stojmir 

Stojanovski  

4th International Conference of Ecosystems, 

Tirana, Albania,  

 

2014 

3. Orhideja Tasevska, 

Lidija Velkova 

Jordanoska, Dafina 

Gusevska, Goce 

Kostoski, Stojmir 

Stojanoski 

  
International Conference on Zoology and 
Zoonoses, Hisar, Bulgaria, 2012 
 
 

2012 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL5KLkmfXMAhWFlxoKHUrvAjAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fblogs.uni-plovdiv.net%2Fzoology_bio%2F&usg=AFQjCNFAN7zt3wgl-7zW6C4tGQR8TJ9P9A&sig2=va6dz737zpgChbDqoomDjQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL5KLkmfXMAhWFlxoKHUrvAjAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fblogs.uni-plovdiv.net%2Fzoology_bio%2F&usg=AFQjCNFAN7zt3wgl-7zW6C4tGQR8TJ9P9A&sig2=va6dz737zpgChbDqoomDjQ
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Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Гоце Талевски  

2. 
Дата на раѓање 

17.10.1978 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки  

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2014 Факултетот за 
земјоделски 

науки и храна - 

Скопје 

Последипломски 

студии 

2007 Факултетот за 

земјоделски 

науки и храна - 

Скопје 

Додипломски 
студии 

2002 Факултетот за 
земјоделски 

науки и храна - 

Скопје 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје   Поле Област 

Биотехнички науки Добиточно 

производство 

(сточарство) 

 Хигиена и 

технологија на 

производи и 

суровини од 

животинско 

потекло 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

Биотехнички науки Добиточно 

производство 

(сточарство) 

 Хигиена и 

технологија на 

производи и 

суровини од 

животинско 

потекло 

   

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

Звање во кое е избран 

АД Млекара-Битола Насловен Доцент 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
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Ред. бр. Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1 Хигиена и технологија на млеко и 

млечни производи 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

2   

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред 

бр. 

Автор 

 

 

Наслов 

 

Издавач/година 

1. Talevski G. 
 

Proizvodnja sveţeg sira iz 

nekondicionog mleka 

 17
th 

savetovanje o 

biotehnologiji, 

Ĉaĉak. 

R.Srbija,2012 

 

 

2. Talevski G. 

 

Tradicional production of beaten 

cheese. 

Third 

Internacional 

Scientific 

Simposium 

Agrosym , 

Jahorina, R. 

Bosnia end 
Hercegovina, 2012 

3. Talevski G. 

 

Dynamycs of moisture content in the 

production of white brined cheese. 

22
th 

International 

scientific-ehspert 

conference on 

agriculture and 

food industry. 

Sarajevo, 2011 
 

 

4. Talevski G., Nikolovski N. Monitoring the hygiene with the 

method of bioluminescence of the 

production of the dutch cheese  type. 

V
th 

International 

conference 

Balnimalcon. 
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Bucharest, 

Romania. 2011 

 
 

5. Talevski G., Nikolovski N., 

Nedelkovska E., Karovska E 

Autochthonous dairy products in 

Macedonia. 

7
th

 International 

Symposium 

Agrosym 2016. 

Jahorina 6-9 

October, Bosnia 

and Herzegovina. 
 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред
. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.     

5.     

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 



312 

 

1. Talevski G. 

 

Usage of palm oil in the cheese production Journal of Anymal 

husbrandry, 

Institut za 

stocarstvo, 

Beograd, R. Srbija, 

2013 

 

2. Talevski G., 

Srbinovska S., 

Santa D., Mateva 

N. 

Influence of packaging materials on 

Kashkaval quality. 

Mljekarstvo 67 

(1), 25-32. Zagreb, 

Croatia. 

3.    

4.    

5.    

6.    
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов  

 

Издавач/година 

1.    

2.    

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Година 

1. Talevski G. 

 

17
th 

savetovanje o biotehnologiji, 06-07 

april. Ĉaĉak. 

 

2012 

2. Talevski G. 

 

Third Internacional Scientific Simposium 

Agrosym , Jahorina. Novemer 15-17. 

 

2012 

  

3 Talevski G. 

 

7
th
 International Symposium Agrosym . 

Jahorina 6-9 October, Bosnia and 

Herzegovina. 
 

2016 

 

 
Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Билјана Петровска 

2. 
Дата на раѓање 29.05.1974 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 
Образование Година Институција 
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со научниот степен Докторски студии 
2011 

Педагошки 

факултет – 

Битола 
Магистерски 

студии 
2007 

Педагошки 

факултет – 
Битола 

Додипломски 

студии 
1999 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки  Менаџмент Менаџмент во 

образование 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки  Менаџмент Менаџмент во 

образование 
8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

 

Звање во кое е избран 

Ветеринарен  факултет – 
Битола 

Вонреден професор(избран/а 
на ВФ-Битола) 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Биостатистика  Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

2 Економика во ветеринарство Интегрирани студии прв и втор 
циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

3 Менаџмент на ветеринарна пракса 

со рурална економија 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

4 Рурална економија Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

  5 Етика и комуникологија во 

ветринарната медицина 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

6. Психосоцијални аспекти на држење 

на животните  

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

7.   

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   
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2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред

. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Petrovska B., Petrovska N.,  

&  Zdraveski I. 

Researching the company‘s 

competitiveness in the purchase of 
milk in the Bitola region 

Bulgarian Journal 

of   Veterinary  
Medicine,2013 

2. Petrovska B, Gacovski Z, 

Cilev G. 

Trend of Increase or Decrease in 

Sheep Breeding in Separate Regions 

of republic of Macedonia,   

Agro-knowledge 

Journal.Vol.15, 

br.2, 2014 

3. Petrovska B., N. Petrovska., 

Gacovski Z., Cilev G., 

Zdraveski I., Ristevski M.  

Analysis of the Views of Citizens in 

Relation to Animal Poisoning 

Agro-knowledge 

Journal.Vol.16, 

br.3, 2015 

4.    

5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Петровска Б. 

(Предавач/обучувач) 

Модернизација на образованието ДЕТРА центар во 

соработка со 

Министерство за 

образование и 

наука на Р. 

Македонија, 2008 

2. Петровска Б. 

(Предавач/обучувач) 

Модернизација на образованието ДЕТРА центар во 

соработка со 

Министерство за 

образование и 

наука на Р. 

Македонија, 2010 

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 4 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Петровска Б., 

Петровска Н., 

Разликата помеѓу домашното и 

меѓународното истражување на 

компаниската конкурентност, 

II Меѓународна 

научна 

конференција – 

Современите 

менаџерски 

предизвици и 

организациските 

науки, БАС 

Институт за 

менаџмент,2013 

2. Петровска Б.,  

Петровска Н.,, 

Трајаноска Б., 

Бунтевска Е., 

Нови предизвици на маркетингот во 

ветеринарните амбуланти, 

II Меѓународна 

научна 

конференција – 

Современите 

менаџерски 

предизвици и 

организациските 

науки, БАС 

Институт за 

менаџмент,2013 

3. N. Pacinovski, G. 

Dimitrovska, Lj. 

Kocoski, G. Cilev, 

M. Menkovski, B. 

Petrovska, A. 

Pacinovski 

 Nutritive Advantages of goat milk and 

Possibilities of its production in Republic of 

Macedonia 

Macedonian 

Journal of Animal 

Science, Vol.5, 

2015 

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. Автор Наслов Издавач/година 
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Бр. 

1. Gacovski, Z. 

Petrovska, B., Cilev 

G., Stojanovski, S., 

Fejzulah, F., 
Dimeski, Z. 

The influence of genetically modified oil 

seed rape in the diet of animals and humans 

International 

scientific on-line 

Journal SCIENCE-

TECHNOLOGIES 
vol. V, Number. 5, 

2015 Animal 

studies & 

Veterinary 

medicine, pp.103-

107,  Publiser 

Union of Scientists 

of Stara Zagora, R. 

Bulgaria-IF 0.5 

2.    

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1. Petrovska B.,  

Petrovska N., 

Zdraveski I. 

International jubilee scientific conference, 

90 years Faculty of Veterinary medicine in 

Bulgaria, 30-31 may 

 

2013 

2. Petrovska B., 

Gacovski Z., Cilev 

G., Petrovska N., 

Zdraveski I. 

III International Symposium and XIX 

Scientific Conference of Agronomists of 

R. Srpska, Proceedings 56, 2014, 

University of Banja Luka, Trebinje, R. 

Srpska, Bosnia and Herzegovina 

 

2014 

3. Petrovska B., 

Gacovski Z, 

Petrovska N., 

Zdraveski I., Cilev 

G., Dimeski Z., 

Fejzulah F. 

International Conference-20 years of 

Faculty of Veterinary Medicine-Sofia. 

Proceedings pp. 37, 2014, University of 

Foresty, Faculty of Veterinare Medicine, 

Sofia, R. Bulgaria 

 

2014 

  4 Petrovska B., 

Petrovska N., 

Gacovski Z, Cilev 

G., Zdraveski I., 

Cilev G., Ristevski 

M. 

 IV International Symposium and XX 

Scientific Conference of Agronomists of 

R. Srpska, Proceedings 157, 2015, 

University of Banja Luka, Bijeljina, R. 

Srpska, Bosnia and Herzegovina 

2015 

  5 B. M. Petrovska, N. 

Petrovska, I. Crnec 

M. Velinovski, Z. 

Gacovski, G. Cilev
 
, 

N. Pacinovski, 

VI-th annual conference with international 

participation. Inovations in agricultural 

science for efficient farming.  Agrarian 

Academy – Sofia, Agricultural Institute – 

Shumen. September 24-25 

2015 

  6 Petrovska B., 

Petrovska N., 

University of Forestry, International 

scientific conference, Tradition and 

2016 
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Gacovski Z., Cilev 

G., Pacinovski N., 

Zdraveski I. 

modernity in veterinary medicine,  

Proceedings 51-52, Sofia, R. Bulgaria 

 

 

 
Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Никола Караболовски 

2. 
Дата на раѓање 

16.09. 1980 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки  

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 
со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2016 Ветеринарен 

факултет-Загреб 

Последипломски 
студии 

  

Додипломски 

студии 

2007 Ветеринарен 

факултет-Скопје 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје   Поле Област 

   

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 
Биотехнички науки Ветеринарна 

медицина 

Патологија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

Звање во кое е избран 

Ветеринарен факултет-

Битола 

Доцент 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1 Општа и специјална патологија Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

2 Управно ветеринарство Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 
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  3 Амбулантна клиника 1 (домашни 

миленици) 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

4 Судско ветеринарство Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 
Ветеринарен факултет- Битола 

  

5 Биологија и патологија на пчели Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

6 Морфологија и патологија на 

млечна жлезда 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред 

бр. 

Автор 

 

 

Наслов Издавач/година 

1. KARABOLOVSKI, N., A. 

GUDAN KURILJ, K. 

SEVERIN, M. 

HOHŠTETER, I. C. 

ŠOŠTARIĆ – 

ZUCKERMANN, L. 

MEDVEN, B. 

ARTUKOVIĆ, Ţ. 

GRABAREVIĆ (2016): 

An Immunohistochemical Study of 

Epithelial-Mesenchymal Transition in 

Feline Mammary Tumours.  

Journal of 

comparative 

pathology (0021-

9975) 154; 114-

114. 

2016 

2. KARABOLOVSKI, N., N. 

PEJCINOVSKA, C. 

SHOKLAROVSKA, P. 

DODOVSKI, P. DAMESKI 

(2015): 

Canine mammary tumors, prevalence 

and patho-histological classification.  

 

Horizonts, Vol. 2, 

41-49. 

3. GUDAN-KURILJ, A., K. 

LUĈIĆ, N. 

KARABOLOVSKI, I.-C. 

ŠOŠTARIĆ-

ZUCKERMANN, M. 

HOHŠTETER, Ţ. 

GRABAREVIĆ (2015): 

Tumori mlijeĉne ţlijezde u maĉaka Hrvatski 

Veterinarski 

vjesnik, 23; 5-6. 

 

4. Nikola Karabolovski, 

Dvm.Natasha Pejcinovska. 

 FELINE MAMMARY TUMORS, 

PREVALENCE AND. 
HORIZONS.B.
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Dvm.Pance Dameski, 

Dvm.Petar Dodovski, 

Dvm.Igor Zdraveski. 

Dr.Saso Stojanovski. 

PATHOHISTOLOGICAL 

CLASSIFICATION. 
03.1.16. 61-68. 

5. . STOJANOVSKI, S., Z. 
GACOVSKI, B. 

GOCHEVA, V. CHIPEVA, 

N. KARABOLOVSKI, N. 

PEJCINOVSKA (2015): 

Study of the proteolytic activity of 
strains isolated from homemade 

bulgarian yoghurt. 

Journal of Science 
and Technologies, 

Vol V, (5): 108-

112. 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред 
Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

1

1. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи - 

11.3 Докторски работи - 

1

2. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов  Издавач/година 
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1.    

2.    

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 
Бр. 

Автор Наслов Година 

1.    

2.    

3.    

  4     

  5     

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Дијана Блажековиќ - Димовска 

2. Дата на раѓање 20-03-1982 

3. Степен на образование VIII - Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на биотехнички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 
биотехнички 

науки 

2013 

Универзитет 

―Св. Климент 

Охридски‖ 
Факултет за 

биотехнички 

науки - Битола 

Магистер на 
земјоделски науки 

2009 

Универзитет 

―Св. Кирил и 

Методиј‖ 
Факултет за 

земјоделски 

науки и храна - 

Скопје 

Дипл. инженер по 

преработка на 
анимални 

производи 

2004 

Универзитет 

―Св. Климент 

Охридски‖ 
Факултет за 

биотехнички 

науки - Битола 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

4- Биотехнички 

науки 

414 -Прехранбена 

технологија 

41402 -

Микробиологиј

а 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4- Биотехнички 

науки 

408- Добиточно 

производство 

40805 - 

Хигиена и 

технологија на 

производи и 
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суровини од 

животинско 

потекло 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за 

биотехнички 

науки 

Доцент  
- 40805 Хигиена и технологија на 

производи и суровини од 

животинско потекло 

- 40806 Исхрана и диетика на 

животни 

- 40808 Друго 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

   

 

1. Рибарство  

Интегрирани студии прв и втор циклус 

по Ветеринарна медицина- Ветеринарен 

факултет- Битола 

 

    

    

    

   

   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. Современи технологии во аквакултурата 
Факултет за биотехнички 

науки 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Технологија на преработка и конзервирање на 

риби 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи/ 

Факултет за биотехнички 

науки  

2. 
Современи трендови во слатководното 

рибарство 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи/ 

Факултет за биотехнички 
науки 

 

  
Современи концепти во исхраната на 

домашните животни и рибите 

Технологија и безбедност на 

прехранбени производи/ 

Факултет за биотехнички 

науки 
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10. 

Селектирани резултати во последните пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1 

Blažeković-Dimovska D., 

Stojanovski S. 

 

Silver carp (Hypophthalmichthys 

molitrix) and bighead carp 

(Aristichthys nobilis) as hosts of 

Sinergasilus polycolpus, a new 

copepod species in the 

ichthyoparasitofauna of Macedonia 

Food 

Science and 

Quality 

Managemen

t 

Vol. 45:  

32 – 38, 
2015 

2 

Blažeković-Dimovska D., 

Cvetkovikj A., Stojanovski 

S. 

Common carp (Cyprinus carpio L.) 

production in cyprinid fish breeding 

facilities in Pelagonia (Bitola, 

Macedonia) 

Int. journal 

ecosyst. 

ecol. sci., 

Vol. 5 (1):  

139 -144, 

2015 

3 

Blažeković-Dimovska D., 

Cvetković A., Stojanovski 
S. 

Grass carp (Ctenopharyngodon 

idella), bighead carp 

(Hypophthalmichthys nobilis) and 

european catfish (Silurus glanis) 
production in cyprinid fish farms in 

Pelagonia (Bitola, Macedonia) 

Internationa

l 

Conference 

of 

Ecosystems 

(ICE2015). 
Tirana, 

Albania. 

Proceedings 

Book, 213 – 

221, 2015 

4 

Blažeković-Dimovska D., 
Tomovska Ј., Shariati 

М.А. 

New strains of fungus Saprolegnia 
parasitica in common carp (Cyprinus 

carpio L.) from cyprinid fish breeding 

facilities in Macedonia 

Int. journal 

ecosyst. 
ecol. sci., 

Vol. 4 (2):  

191-194, 

2014 

5 

Blažeković-Dimovska D., 

Stojanovski S., Hristovski 

N. 

Parasite fauna of endemic fishes 

(Salmo letnica Karaman, 1924 and 

Salmo ohridanus Steindachner 1892) 

from Lake Ohrid (Macedonia) 

Natura 

Montenegri

na, Journal 
for science 

and popular 

science, 12 

(3-4):  

761-771, 

2013 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
ERASMUS MUNDUS 

SIGMA ACTION 2 

―Critical Skills Learning for 

Innovation, Sustainable Growth, 

Mobility and Employ Ability in the 

Multicultural Environment of the 

Western Balkans‖ 

2014 
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2. 
TEMPUS PROJECT 

JP159143 

―Using local resources for 

microregional development sustainable 

agribusiness and tourism in the 

southern Balkans‖ 

2009 - 

2014 

3. 
Факултет за биотехнички 

науки - Битола 

―Физибилити студија за развој на 

агропрехранбениот сектор во 

Пелагонија‖  

2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
Дијана Блажековиќ - 

Димовска 

Квалитет и безбедност на риби 

и рибини производи (интерна 

скрипта) 

Факултет за 

биотехнички 

науки, 2016 

2. 
Ванѓел Стевановски, 

Дијана Блажековиќ - 

Димовска 

Практикум Рибарство (интерна 

скрипта) 

Факултет за 

биотехнички 

науки, 2016 

3. Група автори 

Food safety management – A 

practical guide for the food 

industry  - Hygiene in primary 

production – Fish hygiene 

ELSEVIER, 

2014 

4. 

Nikola Hristovski,  

Stojmir Stojanovski,  

Trajĉe Talevski,  

Dijana Blaţeković -

Dimovska 

The fish parasite fauna and the 

fish of Lake Prespa 

(Рибната паразитофауна и 

рибите од Преспанското Езеро) 

- Монографија 

University ―St. 
Kliment 

Ohridski‖ – 

Bitola, National 

and University 

Library ―St. 

Kliment 

Ohridski‖ – 

Bitola, 

Macedonia, 

2012 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 9 

11.2 Магистерски работи 2 

11.3 Докторски работи / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет 

години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 
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последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов 

Издавач / 

година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов 

Издавач / 

година 

1.     

2.     

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Г

о

д

и

н

а 

1. 
Blažeković-Dimovska D., 
Cvetković A., Stojanovski 

S. 

Grass carp 

(Ctenopharyngodon 

idella), bighead carp 

(Hypophthalmichthys 
nobilis) and european 

catfish (Silurus glanis) 

production in cyprinid fish 

farms in Pelagonia (Bitola, 

Macedonia) 

International 

Conference of 
Ecosystems 

(ICE2015). Tirana, 

Albania 

2

0

1

5 

2. 
Blažeković-Dimovska D., 

Tomovska Ј., Shariati 

М.А. 

New strains of fungus 
Saprolegnia parasitica in 

common carp (Cyprinus 

carpio L.) from cyprinid 

fish breeding facilities in 

Macedonia 

International 
Conference of 

Ecosystems 

(ICE2014). 

Tirana, Albania  

2

0

1

4 

3. 

Karapetkovska - Hristova 

V., Blažeković-Dimovska 

D., Stevanovski V. 

Comparative indicators of 

physical – chemical 

parametres of full feed and 

starved common carp 

(Cyprinus carpio L.) 

International 

Conference of 

Ecosystems 

(ICE2012). 

Tirana, Albania 

2

0

1

2 

 

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 
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1. 
Име и презиме 

Панче Дамески 

2. 
Дата на раѓање 

20.02.1968 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2016 Ветеринарен 
факултет- Загреб, 

Р. Хрватска 

Магистерски 

студии 

2000 Ветеринарен 

факултет- Загреб, 

Р. Хрватска 

Додипломски 
студии 

1993 Ветеринарен 
факултет- Загреб, 

Р. Хрватска 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

4- Биотехнички 

науки 

407 

Ветеринарна 

медицина  

Хирургија, 

Офтамологија 

Ортопедија 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

Подрачје Поле Област 

4- Биотехнички 

науки 

407 

Ветеринарна 

медицина 

40719 Хирургија, 

40720 

Офтамологија 

40721 Ортопедија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

 

Звање во кое е избран 

Ветеринарен факултет-

Битола 

Доцент  

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

     студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Кинологија Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

2 Внатрешни болести на миленици и 

копитари 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 
 

3 Општа хирургија со основи на 

анестезиологија 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 



326 

 

Ветеринарен факултет- Битола 

4 Специјална хирургија со 

ортопедија и офталмологија 

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

  5.  Хирушка пракса  Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

  6. Основи на клиничка дијагностика Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

  7. Одбрани поглавја од хирургија 

ортопедија и офталмологија  

Интегрирани студии прв и втор 

циклус по Ветеринарна медицина- 

Ветеринарен факултет- Битола 

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред

. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.   
 

2.    

3.    

4.    

5.   
 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред Автор Наслов Издавач/година 
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. 

Бр. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи  

11.2   

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Karabolovski N., 

Pejĉinovska N., 

Šoklarovska P., 

Dodovski P., 

Dameski P. 

Canine mammary tumors, prevalence and 

patho-histological classification 

Horizonti, B. 2:41-

49, 2015 

2. Dameski P., Vnuk 

D., Habrun B., 

Kompes G.,  

Bacterial flora in the mouth of dogs in 

Macedonia 

Vetrinarska 

stanica, 46, 429-

437, 2015 

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1.    

2.    

3.  
 

 

  4.    

 

 

 

Прилог Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, втор 

и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
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бр. 4 

1. Име и презиме Милена Јанкуловска-Петковска 

2. Дата на раѓање 05.02.1976 

3. Степен на образование VIII1 

4. Наслов на научниот степен Доктор по хемиски науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

инженер по 

хемија 

2000 

Институт за хемија, 

Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј„ Скопје 

Магистер по 
хемиски науки 

2006 
Институт за хемија, 
Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј„ Скопје 

Диплома за 

напредни студии 

по хемија 

(еквивалентно 

на магистерска 

во Р. 

Македонија) 

2010 
Универзитет во Аликанте, 

Шпанија 

Доктор по 

хемиски науки 
2015 

Универзитет во Аликанте, 

Шпанија 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хемија 
Аналитичка 

хемија 
спектроскопија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хемија 
Физичка 

хемија 

Спектроскопија, електрохемија, 

фотохемија 

8.  Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски„ Битола. 

Насловен доцент во областа 

хемија, биохемија и друго. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хемија 
Интегрирани студии по ветеринарна медицина. 

Ветеринарен факултет, Битола. 

2. Биохемија 
Интегрирани студии по ветеринарна медицина. 

Ветеринарен факултет, Битола. 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
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Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  

2. /  

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

D. Cibrev, M. Jankulovska, 

T. Lana-Villarreal, R. 

Gómez, 

Potentiostatic reversible 

photoelectrochromism: 

an effect appearing in 

nanoporous 

TiO2/Ni(OH)2 thin films. 

ASC Appl. Mater. Interfaces, 

2014, 6, 10304-10312. (i.f = 

6.723) 

2. 

M. Jankulovska, I. Barceló, 

T. Lana-Villarreal, R. 

Gómez, 

Nanotubes decorated 

with anatase nanowires: 

Photoelectrocatalytic 

properties, 

J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 

4024−4031. (i.f = 4.835) 

3. 
D. Cibrev, M. Jankulovska, 

T. Lana-Villarreal, R. Gómez 

Study of the oxygen 

evolution reaction over 

an ultrathin 

nanostructured Ni(OH)2 
layer deposited on 

conducting glass, 

Int. J. Hydrogen Energy, 2013, 38, 

2746-2753. (i.f = 3.419) 

4. 
M. Jankulovska, T. Berger, 

R. Gómez, T. Lana-Villarreal 

Trap States in TiO2 

Films Made of 

Nanowires, Nanotubes 

or Nanoparticles: An 

Electrochemical Study, 

Chem. Phys. Chem, 2012, 1-11. 

(i.f= 3.138) 

5. 
M. Jankulovska, T. Berger, 

T. Lana-Villarreal, R. 

Gómez, 

A comparison of 

quantum-sized anatase 

and rutile nanowire thin 

films: Devising 

differences in the 

electronic structure from 

photoelectrochemical 

measurements, 

Electrochimica Acta, 2012, 172-

180 (i.f = 4.721) 

 10.

2 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Универзитет во Аликанте, 

Шпанија, BroadBit, 

Словачка. 

Разработување на пилот 

постројка за батерии на база на 

натриум и суперкондензатори 

2014-2015 

2. 
Универзитет во Аликанте, 

Шпанија 

Фотохемија и Електрохемија на 

полуспроводници 
2008-2014 

3.  
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4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. /   

2. /   

3. /   

4. /   

5. /   

10.

4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.

1 
Додипломски работи  

11.

2 
Магистерски работи  

11.

3 
Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.

1 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.

2 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. Автор              Н     Наслов Издавач / година 
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број 

1. /    

2. /    

 12.

3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 
Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Стојчо Стоев 

2. 
Дата на раѓање 

1960 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2007 
Ветеринарномеди

-цински факултет 

– Стара Загора, Р. 

Бугарија 

Магистерски 

студии 

  

Додипломски 
студии 

1985 
Ветеринарномеди

-цински факултет 

– Стара Загора, Р. 

Бугарија 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

   

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен  доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки  Ветеринарна 

Медицина 

Патолошка 

морфологија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

 

Звање во кое е избран 

Факултет за ветеринарна 

медицина – Стара Загора 

Професор (избран на 

Факултетот за ветеринарна 

медицина – Стара Загора) 
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9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Ветеринарна онкологија Интегрирани студии по ветеринарна 

медицина, Ветеринарен факултет – 

Битола 

2   

3   

4   

    5   

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред

. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Deyan Stratev, Stoycho 

Stoev, Ivan Vashin, Hristo 

Daskalov 

Some varieties of pathological 

changes in experimental infection of 

carps (Cyprinus Carpio) with 

Aeromonas Hydrophila, 

Journal of 

Aquaculture 

Engineering 

and Fisheries 

Research, 

2015, 1(4): 

191-202, doi: 

10.3153/JAEF

R15019 
 

2. Prerna Agarwal, Yanka D. 

Karamalakova, Manish 

Adhikari, Damodar Gupta, 

Galina D. Nikolova, Petya 

V. Hadzhibozheva, Veselina 
G. Gadjeva, Stoycho Stoev, 

Rajesh Arora and Antoaneta 

Investigations on DPPH scavenging 

capacity before and after UV-

irradiation of aqueous root extract of 

Glycyrrhiza Glabra, 

J. BioSci. 

Biotechnol. 2015, 

SE/ONLINE: 183-

188 
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M. Zheleva, 

3. Arora, R., M. Adhikari, P. 

Agarwal, R. Chawla, D. 

Gupta, R. K. Sharma, V. 

Ivanov, Y. Karamalakova, 
A. Zheleva, V. Gadjeva, S. 

Stoev, 

Amelioration of γ-radiation-induced 

genotoxicity by nanosilymarin: a 

comparative study indicates possible 

implications for chemical biological 
radiological and nuclear (cbrn) 

defence, 

Trakia Journal of 

Sciences, Vol. 12, 

Suppl. 1, pp 1-10, 

2014. 
 

4.    

5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.  S. Stoev, (Coordinator) Marie Curie IRSES project of FP7 of 
EU 

Bulgaria, Hungary, 
India and South 

Africa (2013-

2016) 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

 Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Stoev, S. D., Endemic Mycotoxic Nephropathies 

in farm animals and humans – 

complex aetiology, diagnostics, 

prophylaxis, hygiene control and risk 

evaluation 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

Saarbrücken, 

Germany, 

ISBN 978-3-

659-74828-8, 

pp. 1-154, 

2015 
 

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  
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Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 
Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, втор 

и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Ратка Нешковска 

2. Дата на раѓање 19.04.1967 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

физички науки 

2007 Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј―, ПМФ, Институт за 

физика 

Магистер по 

физички науки 

1998 Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј―, ПМФ, Институт за 

физика 

Професор по 

физика 

1989 Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј―, ПМФ, Институт за 

физика 

Дипломиран 

инженер по 

физика 

1991 Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј―, ПМФ, Институт за 

физика 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

1. Природно-

математички 

науки 

103 

Физика 

10309 Физика на кондензирана 

материја 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

1. Природно-

математички 

науки 

103 

Физика 

10309 Физика на кондензирана 

материја 

8.  Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски―, Технички 

факултет - Битола 

Редовен професор/ 

10300 Физика 

 

9. 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Биофизика 
Интегрирани студии по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 
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2.   

3.   

4.   

5.   

    

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

3.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
M. M. Ristova, V. 

Mirceski, R. Neskovska 

Voltammetry of 

chemically deposited 

CuxOelectrochromicf

ilms,coated with ZnO 

or 
TiO2electrocatalyst 

layers 

Journal of Solid State 

Electrochemistry (if 2,316) 

ISSN 1432-8488 

DOI 10.1007/s10008-014-2666-x, 31 

October 2014  

2. 
 

R. Neshkovska 

Electrochromic 

copper(I) oxide thin 

film as a candidate 

for smart windows 

Proceedings of the DEMI 2015, 12. 

International Conference on 

Accomplishments in Electrical and 

Mechanical Engineering and 

Information Technology, 29-30 May 

2015, Banja Luka, BiH, pp403-408 

3. 
R. Neshkovska, M. 

Ristova, J. Velevska 

Low vacuum 

evaporated cuprous 

oxide thin film for 

solar cell application  

HORIZONS INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC JOURNAL SERIES B, 

„St. Kliment Ohridski―  University – 

Bitola, 2014 (pp 25-32) 

4. 
R. Neshkovska, M. 

Ristova, J. Velevska 

Some properties of 

electrochromic low 

vacuum evaporated 

copper(I) oxide thin 

films  

 

Proceedings of the 51st International 

Scientific Conference on Information, 

Communication and Energy Systems 

and Technologies ICEST 2016, 28-30 

June 2016, Ohrid, R. Macedonia, 

pp371-374. 

5. R. Neshkovska 

Energy efficiency 

with electrochromic 

copper(I) oxide thin 

films 

Proceeding of the Third International 

Conference „Education across 

Borders― Education and Research 

across Time and Space, University 
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„St. KlimentOhridski― in Bitola, 

Faculty of Education, 6-7 October 

2016 

 10.

2 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Под раководство на проф. 

д-р Мимоза Ристова 

Добивање на тенки филмови од 

никел оксид и од некои оксиди на 

преодните метали и компарација 

на нивните електрохроматски 

параметри 

МОН на РМ (2003-

2006) 

2. 
Координатор: проф. д-р 

Елизабета Бахтовска 

Implementation of ECTS at the 

University St. Kliment Ohridski, 

TEMPUS JEP 

TEMPUS JEP 2001-

2003  

3. 
Координатор: проф. д-р 

Елизабета Бахтовска 

Exchange of best practices in 

establishing ECTS  

TEMPUS SCM, 2004 – 

2005 

4. 
Координатор за РМ: проф. 

д-р Елизабета Бахтовска 

West Balcan Bologna Promoters 

Network 

TEMPUS SCM C-

032B0 

5. 
Координатор: проф. д-р 

Елизабета Бахтовска 

Designing  and implementing of  

the NQF in RM– 

TEMPUS ETF-SM-

00050-2008 Project, 

2009-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Бахтовска Е, Јаневска Г, 

Нешковска Р. 

Национална Рамка за 

Високообразовните 

квалификации на Република 

Македонија - Водич 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски― 

Битола, 2011 

2. 
E. Bahtovska, G. Janevska, 

R. Neshkovska  

National Framework for HE 

qualifications for R. Macedonia – 

Guide, 

UKLO, Bitola 2011 

3. Ратка Нешковска 
Решени задачи по физика Скрипта за интерна 

употреба, 2015 

4. Ратка Нешковска 
Белешки од предавања Скрипта за интерна 

употреба, 2015 

10.

4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. R. Neshkovska 

Multiple applications of 

electrochromic materials in the 

automotive industry: present and 

future 

Proceedings of the First 

International 

Conference „Transport 

for today`s society―, 

19-21 May 2016, 

Bitola, R. Macedonia, 

pp106-111 

2.    

3.    



337 

 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.

1 
Додипломски работи 4 

11.

2 
Магистерски работи / 

11.

3 
Докторски работи / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.

1 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор  Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.

2 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор  Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.

3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

Прилог 

бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, втор 

и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме СТОЈМИР СТОЈАНОВСКИ 

2. Дата на раѓање 01.01.1969 
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3. Степен на образование VII-2 

4. 
Наслов на научниот степен Доктор по ВЕТЕРИНАРНИ НАУКИ 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломски 

студии 

 

1993 
Факултет за ветеринарни 

науки, Белград 

Магистерски 

студии 

MSc 

1997 
Факултет за ветеринарни 

науки, Белград 

Докторски 

студии 

PhD 

2003 
Факултет за ветеринарни 

науки, Скопје 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

4 - 

Биотехнички 

науки 

407 – 

Ветери

нарна 

медици

на 

40716 – Паразитни болести 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

4 - 

Биотехнички 

науки 

407 – 

Ветери

нарна 

медици

на 

40716 – Болести на риби, 

пчели и дивеч 

8.  

Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

ЈНУ 

ХИДРОБИОЛОШКИ 

ЗАВОД – ОХРИД 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 

БОЛЕСТИ НА РИБИ 

ПРОФ. Д-Р 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Паразитологија Интегрирани студии по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

2. Епизоотиологија Интегрирани студии по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 
 

3. 
Биологија и патологија на 

риби 

Интегрирани студии по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 
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9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. /  

2. /  

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

S. Stojanovski, M. 

Hristovski, S. 

Smiljkov, D. 

Blaţeković-Dimovska, 

L. Velkova-

Jordanovska 

Summary of 

significant fungal 

infections in 

Mollusca. 

International  

Journal of Ecosystems and 

Ecology Sciences (IJEES). 

5(1): 139-144. Tirana.  

2015 

2. 

Hahn C, Weiss SJ, 

Stojanovski S, 

Bachmann L. 

Co-Speciation of 

the Ectoparasite 

Gyrodactylus 

teuchis 

(Monogenea, 

Platyhelminthes) 

and Its Salmonid 

Hosts.  

PLoS ONE 10(6): e0127340. 

doi:10.1371/journal.pone.01273

40 

2015 

3. 

S. Stojanovski, D. 

Blaţeković-Dimovska, 

N. Karabolovski, L. 

Velkova-Jordanovska, 

J. Rokicki, S. 

Smiljkov 

Helmnth fauna of 

Ohrid gudgeon 

(Gobio ohridanus 

Karaman, 1924) 

from the Lake 

Ohrid 

(Macedonia).  

Annals of Parasitology 61(1): 

53–55.  

2015 

4.    

5.    

 10.

2 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Стојмир Стојановски 1. Parasitic diseases at Министерство за 
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herbivorous fish from 

cyprinid aquaculture 

facilities in R. Macedonia 

and PR China (bilateral 

project – coordinator, 2018 

- 2019). 
 

образование и 

наука, 2018-2019 

2. 

Стојмир Стојановски Investigation of Reservoir 

Tikvesh with methods of 

assessment of water 

ecosystems, by composition 

of helminth fauna, 

zooplankton, 

macrozoobenthos, 

microbiological parameters 

and bioaccumulation of heavy 

metals in systems helminth – 

host (national project – 

coordinator, 2010 - 2012).  

 

Министерство за 

образование и 

наука, 2010-2012 

3.  
  

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

N. Hristovski, S. 

Stojanovski, T. 

Talevski, D. 

Blaţeković-Dimovska, 

The fish parasite fauna and 

the fish of the Lake Prespa. 

Monography.  

University ―St. 

Kliment Ohridski‖, 

National and 

University Library 

―St. Kliment 

Ohridski‖, Bitola, 

Macedonia. 

2012 

2. 

Y. Motarjemi, H. 

Lelieveld  

((G. Kopper, S. 

Mirecki, I.S. Kljujev, 

V.B. Raicevic, B.T. 

Lalevic,Jj. Petrovic-

Jovicic, S. 

Stojanovski, D. 

FOOD SAFETY 

MANAGEMENT. A 

PRACTICAL GUIDE FOR 

THE FOOD INDUSTRY. 

Chapter 23 HYGIENE IN 

PRIMARY PRODUCTION  

Elsevier & 

Academic Pres. 

AMSTERDAM • 

BOSTON • 

HEIDELBERG • 

LONDON • NEW 

YORK • OXFORD 

• PARIS • SAN 
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Blaţeković-Dimovska. DIEGO • SAN 

FRANCISCO •  

SINGAPORE • 

SYDNEY • 

TOKYO. pp. 560-

623 

3. /   

4. /   

5. /   

10.

4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.

1 
Додипломски работи  

11.

2 
Магистерски работи 

^len na Komisija za odbrana na magisterski trud 

od Ass. Aleksandar Cvetkovi} na Fakultet za 

veterinarna medicina, Skopje, 2009. 

11.

3 
Докторски работи 

1. ^len na Komisija za odbrana na doktorska 

disertacija od M-r Jovana Stefanovska na 

Fakultet za veterinarna medicina, Skopje, 

2011. 

2. ^len na Komisija za odbrana na doktorska 

disertacija od M-r Dijana Bla`ekovi}-

Dimovska na Fakultet za biotehni~ki nauki, 

Bitola, 2013. 
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.

1 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     

12.

2 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. /    

2. /    

 12.

3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 
Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Фејзулах Фејзула 

2. 
Дата на раѓање 16.08.1979 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки 

5. 
Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научниот степен 
Образование Година Институција 

Докторски студии 
2011 

Лесотехничес
ки 
универзитет 
Софија 

Додипломски 
образование 

2005 
Тракиски 

универзитет 

Стара Загора 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки  Ветеринарна 

медицина 

Ветеринарна 

медицина 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки  Ветеринарна 

медицина 

Ветеринарна 

медицина 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

 

Звање во кое е избран 

Факултет за прехрамбена 

технологија и исхрана-Тетово 

Насловен доцент (избран 

на ВФ-Битола) 
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9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на 

предметот 

Студиска програма/институција 

1 Ветеринарен 

надзор на 

колење и месо 

Интегрирани студии по ветеринарна 

медицина, Ветеринарен факултет – Битола 

2 Хигиена и 

технологија на 

месо, риби, 

јајца и мед 

Интегрирани студии по ветеринарна 

медицина, Ветеринарен факултет – Битола 

3   

 

 

9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред

. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Fejzullah F, Daskalov H. Investigation on lamb meat production 

hygiene in facilities with low and high 
production capacity. 

 

Bulgarian 

Journal of 
Veterinary 

Medicine, 13, 

No 4, 252-258, 

2010  

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред

. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. Фейзула.Ф, 
Даскалов.Х 

Проучвания върху микробиологичните 
критерии при добив на месо от дребни 

преживни животни 

Хранително -
вкусова 

промишленост, 

LIX,5, 

42-45, 2010 

2. Gogov. J,  

Zhikov. M, 
Fejzullah.F,  

Valceva. G 

Species composition and characteristics of 

enterococcus spp.insulated from slaughtered 
small ruminants 

Food science, 

engineering and 
technologies. 

LIX,19 

133-137, 2012 

 

3. Daskalov 

Hristo, Fejzullah 

Fejzulla, 
Stoyahchev 

Todor 

Study on factors  (pH, Water activity, salt 

content) Affecting the growth of  Listeria 

monocytogenes in raw dried cured sausages. 

Mac Vet Rev. 36 

(2): 91–95, 2013 

4. Hristo 

Daskalov, 

FejzullaFejzulla

h, Alexandra 

Daskalova 

Frequency of contamination with Listeria 

monocytogenes of raw dried cured vacuum 

packed sausages 

Mac Vet Rev. 37 

(1), 49-53, 2014 

5. Fejzulla 

Fejzullah, 

HristoDaskalov 

Implementation and microbiological 

verification of HACCP system in 

slaughterhouses for small ruminants in 

Bulgaria 

Journal of 

Hygienic 

Engineering and 

Design. 33-36, 

2014 
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6. Yordan Gogov,  

Gergana 

Krumova-

Valcheva, 

 Fejzulla 

Fejzullah 

Evaluation of epidemiological risk of 

trichinelosis 

Food science, 

engineering and 

technologies. 8-

12, 2014 

7. Kamelia 

Stamatova-

Yovcheva,Rose

n Dimitrov 

Penka 

Yonkova,Tzveta

n 

Chaprazov,Davi

d Yovchev 

Fejzullah 

Fejzulla 

Anatomical radiological features of 

abdominal aorta and some of its branches in 

the rabbit in the segment Th12-L3 

International 

Journal of 

Research in 

Engineering and 

Applied 

Sciences. Vol.5 

151-158, 2015 

 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1. Dimeski, Z., 

Gacovski, Z, 

Cilev G., 

Petrovska 

Biljana, 

Fejzullah F. 

International Conference-20 years of Faculty 

of Veterinary Medicine-Sofia,R. Bulgaria 

2014 

2. Erhan. 

Sulejmani,  

Hazir. 

Pollozhani, 

Fejzullah. 

Fejzulla. 

Agribalkan Balkan agricultural congress. 

Edirne, Turkey. 

 

2014 

3. Zivko 

Gacovski1, 

Goce Cilev, 

Biljana 

Petrovska,Saso 

Stojanovski 

Fejzullah 

Fejzulla, Zlatko 

Dimeski. 

International scientific conference 

―Tradition and modernity in veterinary 

medicine,   Sofia,Bulgaria 

 

2016 
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Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Име и презиме 

Доц. д-р Румен Бинев 

2. 
Дата на раѓање 30.01.1966 год. 

3. 
Степен на образование 

VIII 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на науки  

5. 

Каде и кога го завршил 
образованието, односно се стекнал 

со научниот степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 
2005 

ВМФ на 

Тракийски 

университетР. 

Бугарија 

Магистерски 

студии 
  

Додипломски 

студии 
1991 

ВМФ на 

Тракийски 

университетР. 

Бугарија 

6. 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен  магистер 

Подрачје Поле Област 

   

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен  доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки  Ветеринарна 

Медицина 

Болести на 

преживни 

животни 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција 

 

 

Звање во кое е избран 

ВМФ на Тракийски 

университетР. Бугарија 

 Доц. д-р. Проф (избран на 

ВФ-Битола) 

9.       Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на     

        студии  

 

 

 

9.1 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Внатрешни болести на преживни 

животни 

Интегрирани студии  прв и втор 

циклус по ветеринарна медицина, 

Ветеринарен факултет – Битола 

2   

  3   

4    

5.   
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9.2 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1   

2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

бр. 

Автор Наслов 

 

Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

 Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 3 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи / 
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12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години  

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години  

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

3.    

2.    

3.    

4.    

5.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1.    

2.  
 

  

3.     

4    

5    

6    

8    

9    

10.    

11.    

 12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1.    

2.    

3.    


