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1. ВОВЕД 
 

Со цел усогласување со новиот Закон за високото образование (Сл. весник 
бр. 35/2008 и бр. 103/2008) и воведување на препораките од Болоњската 
декларација, Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина 
Скопје (ФВМС) донесе одлука за воведување програма за докторски студии од 
трет циклус од областа ветеринарната медицина за стекнување со звањето 
доктор на науки. 

Студиската програма се воведува во рамките на Школата за докторски 
студии при Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј”. Со оглед на тоа што овој 
програм не е веќе организиран по смерови, во кои мобилноста на студентите 
беше отежната или ограничена студиумот ќе добие на значајно поголема 
подвижност на студентите во избирање на предметите за чија содржина 
студентите ќе бидат заинтересирани а во склад со темата на неговата докторска 
теза. 

Новите докторски студии овозможуваат дизајнирање на курикулум во 
зависност од спецификите на темата на кандидатот, од актуелната научно-
истражувачка дејност на институцијата, како и од идниот професионален 
ангажман на кандидатот. Студиската програма ќе биде организирана како 
програма за доктори на науки со цел едукација на истражувачи кои покажуваат 
поголем интерес за науката како професија, како и за истражувачи кои ќе сакаат 
да ја поврзат ветеринараната наука со праксата со што тие ќе се стекнат со 
научни квалификации за работа во одредени ветеринарни субспецијалности. 
Покрај “внатрешната мобилност” со овие докторски студии се отвора можност и за 
мобилност со други, сродни факултети и програми во рамките на универзитетот. 
На ниво на европските ветеринарни факултети се укажува и на потребата за 
донесување на зеднички програми за докторски студии (Baljer, G. et al., Journal of 
Veterinary Medical Education 31 (3), 239-241, 2004). Како последица на претходно 
споменатата потреба од соработка во иднина се отвораат перспективи за 
соработка на заеднички докторски програми и советеринарните факултети во 
Европа (joint study programme). 

Новите докторски студии се составен дел на новиот модел за градење на 
kариера кој на идните истражувачи им дава подобра перспектива за ндивидуален 
развој и можност за поголем избор уште во раната фаза на професионалната 
кариера. По успешното завршување, младите научници ќе се стекнат со 
способност за самостојно истражување во мултидисциплинарни тимови од повеќе 
области на биотехнолошките и медицинските науки. 

Програмата на предложениот докторки студиум ќе се развива во склад со 
постоjните научни потенцијали на Факултетот, искажаниот интерес на студентите 
и потребата од работодавачите со точно опишани компетенции и вештини кои 
докторантите ќе ги поседуваат по завршениот студиум. Содржините на 
предемтите постојано ќе се осовременуваат и по потреба меѓусебно ускладуваат 
како би се избегнало преклопување на содржините со додипломските предмети. 
Наставата ќе се темели на што е можно повеќе практична работа на студентите 
во совладувањето на релевантните и најновите научни сознанија. Студентите 
треба од почетокот на студиумот да се вклучат во работата на научни проекти и 
континуирано пратење на научната литература како би можеле да развијат 
сопствен критичен став према сопствените резултати и идеи. Освен тоа на 
студентите, доколку е потребно ќе им се овозможи и студиски престој во 
соодветни странски научни институции со цел совладување на специфични 
техники и вештини. 



Иновативноста на програмата лежи во потполно нов пристап кој 
овозможува максимална креативност на студентот кој во соработка со менторот го 
обликува сопствениот студиски програм врз база на понудените предмети. Оваа 
програма исто така овозможува поголема слобода и иницијатива на студентот да 
се посвети на изучување на оние содржини кои ќе бидат во склад со темата на 
нивната дисертација или, воопшто, нивниот научен интерес. Со тоа, студентите ќе 
се формираат како врвни стручњаци во водење на научни процеси во одредена 
научна дисиплина. Вклучувањето на научници од други научни установи во 
реализацијата на програмата ќе овозможи развивање на соработка во 
решавањето на зададените научни проблеми. 

 
2. ОПШТ ДЕЛ 

 
- Предлагач: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Факултет за 

ветеринарна медицина - Скопје 
- Студиска програма: Доктор на науки (од областа на ветеринарната 

медицина) од трет циклус на студии 
- Траење на студиите: три години (6 семестри) 

 
Условите и начинот за запишување на студиите се во согласност со Законот 

за високото образование, Правилникот за докторски студии, како и со подетално 
утврдените критериуми објавени во Конкурсот од страна на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје. Основните барања за запишување на студиската 
програма од трет циклус се: 

1. Диплома/уверение: 
• за завршен интегриран прв и втор циклус одн. завршен втор циклус на 

студии по Болоња од областа на ветеринарната медицина, медицинските 
науки, природните науки и биотехнолошките науки, или 

• за магистер на науки по старите наставни програми од погоре посочените 
области, или 

• за стекнати 300-360 кредити од соодветните студии на регулираните 
професии, или 

• за звање специјалист од соодветна специјализација. 
2. Познавање на англиски јазик (сертификат од Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ или меѓународен сертификат, како на пр. TOEFL, FCE, CAE)1. 
Критериуми за рангирање на кандидатите: 

• Успехот стекнат на претходниот интегриран циклус одн. претходните два 
циклуса 

• Објавени публикации 
• Учество во домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти 
• Студиски престои во странство 
• Познавање други странски јазици 
• Интервју 
• Мотивациско писмо 
• Препораки и други специфични критериуми 

 
 

1 Доколку студентот се стекнал со образование на претходните два циклуса на англиски јазик, како 
доказ за познавање на англиски јазик ќе се смета дипломата за завршен втор циклус, односно 
интегриран прв и втор циклус на студии. 

                                                           



3. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Научно подрачје: Биотехнолошки науки 
Научно поле: Ветеринарна медицина 

 
Студиската програма од трет циклус студии (или докторски студии) на 

Факултатот за ветеринарна медицина во Скопје, се организира во согласност со 
Законот за високото образование на Република Македонија и Правилникот за трет 
циклус студии на УКУМ, како тригодишна студиска програма која содржи вкупно 
180 ЕКТС кредити при што секој кредит соодветствува на 30 часови вкупен 
работен ангажман. 

Вкупниот број на кредити (180) се стекнува на неколку полиња т.е. составни 
делови на третиот циклус (докторски) студии: 

• Обука за истражување = 30 ЕКТС: 
o Три задолжителни предмети за стекнување генерички знаења = 12 

ЕКТС, и 
o Докторски семинари, конференции и работилници за истражувачка 

практика = 18 ЕКТС; 
• Едукација со десет предмети од подрачјето и областа на истражување = 
• 30 ЕКТС, и 
• Пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација = 120 ЕКТС. 

 
Наставата по предметните програми ќе се изведува на македонски и/или 

англиски јазик во зависност од јазичната хомогеност, односно хетерогеност на 
студентите на соодветната предметна програма. Докторската теза ќе се пишува 
на македонски и/или на англиски јазик. Одбраната на докторската теза ќе биде 
јавна, на македонски или на англиски јазик. Структурата на студиската програма 
за доктoрските студии (распределбата на кредити по предмети и обврски по 
семестри) е прикажана во Табела 1. 

 
Табела 1: СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
(распределбата на кредити по предмети и обврски по семестри) 
 

I ГОДИНА 
1 Семестар 

Ред.бр. Активност ЕКТС 
1 Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења)  4 
2 Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења) 4 
3 Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења) 4 
4 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 
5 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 
6 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 
7 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 
8 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 
9 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 

Вкупно: 30 
 

2 Семестар 
Ред.бр. Активност ЕКТС 

1 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 



2 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 
3 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 
4 Изборен предмет (поле и област на истражувањето) 3 
5 Докторски семинар со презентација 2 
6 Истражување (за подготовка на тема за докторска дисертација) 14 
7 Годишна конференција со презентација на извештај 2 

Вкупно: 30 
 

II ГОДИНА 
3 Семестар 

Ред.бр. Активност ЕКТС 
1 Подготовка и поднесување на пријава за тема на докторската 

дисертација и истражување 
28 

2 Докторски семинар со презентација на извештај 2 
Вкупно: 30 

 
4 Семестар 

Ред.бр. Активност ЕКТС 
1 Работилница за истражувачка практика 3 
2 Истражување и објавување резултати 25 
3 Годишна конференција со презентација на извештај 2 

Вкупно: 30 
 

III ГОДИНА 
5 Семестар 

Ред.бр. Активност ЕКТС 
1 Истражување и објавување резултати 28 
2 Докторски семинар со презентација на извештај 2 

Вкупно: 30 
 

6 Семестар 
Ред.бр. Активност ЕКТС 

1 Работилница за истражувачка практика 3 
2 Истражување и пишување на тезата 25 
3 Годишна конференција со презентација на извештај 2 

Вкупно: 30 
 

ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ 
I). Предмети за општи генерички знаење организирани од Школата за 

докторски студии: 
1. Етика (4 ЕКТС Поени) 
2. Употреба на животни во научно истражувачки цели (4 ЕКТС Поени) 
3. Методи на клинички истражувања и верификација на лабораториски 

резултати (4 ЕКТС Поени) 
 
 
 
 
 
 



II). Изборни предмети од полето и областа на истражувањето: 
1. 
2.             
3.        
4.      Ги одбира кандидатот заедно со неговиот ментор од предметите 
5.                    понудени во Прилог 1. Секој предмет носи 3 ЕКТС Поени. 
6.                         
7. 
8. 
9. 
10. 
Предметните програми, со краток опис на содржините се дадени во Прилог 

1. 
 
4. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
Студиската програма во најголем обем ќе се реализира во просториите на 

ФВМС. Дел од содржините на програма, по потреба, ќе се изведуваат и во други 
институции од земјата и странство со кои Факултетот има или ќе воспостави 
научно-истражувачка соработка. ФВМС е сместен во 5 згради со вкупна површина 
3660 м2, со административен дел, 3 предавални (50, 40 и 30 места), 1 
информатичка училница, библиотека и 12 лаборатории (Табела 2). Факултетот 
располага со опрема во вредност од околу 2 000 000 Евра (Табела 2). Во рамките 
на факултетот егзистираат 3 институти, 20 катедри, 1 клиника и 4 центри. 
Институтот за храна има 6 катедри (катедра за безбедност на храна и 
ветеринарно јавно здравство; катедра за исхрана на домашните животни; катедра 
за хемија; катедра за фармакологија и токсикологија; катедра за економика со 
менаџмент и катедра за управно ветеринарство), 5 лаборатории (лабораторија за 
микробиологија на храна и добиточна храна; лабораторија за квалитет на храна и 
добиточна храна; лабораторија за резидуи и контаминенти; лабораторија за 
квалитет на сурово млеко и лабораторија за фармакологија и токсикологија) и 2 
центри (центар за несакани дејства и информирање за ветеринарно-медицински 
препарати, и центар за едукација за безбедност на храната и ветеринарно јавно 
здравство). Ветеринарниот институт има 9 катедри (катедра за здравствена 
заштита на фармски животни; катедра за здравствена заштита на миленици и 
копитари; катедра за биологија и патологија на риби, пчели и ловен дивеч; 
катедра за визуелни дијагностички методи; катедра за ветеринарна хирургија; 
катедра за микробиологија и паразитологија; катедра за патолошка морфологија и 
судска медицина; катедра за патофизиологија и катедра за хигиена на животните 
и заштита на животната средина), 5 лаборатории (лабораторија за 
бактериологија; лабораторија за вирусологија; лабораторија за серологија и 
молекуларна дијагностика; лабораторија за паразитологија и паразитни 
заболувања и лабораторија за ТСЕ), рентгенски кабинет и 1 клиника (клиника за 
миленици и копитари). Институтот за репродукцијa и биомедицина има 5 катедри 
(катедра за биохемија и биологија на клетка; катедра за радиобиологија; катедра 
за функционална морфологија; катедра за одгледување на животни и катедра за 
репродукција) и 2 центри: центар за вештачко осеменување (со 2 лаборатории: 
лабораторија за производство, криоконзервирање и контрола на семе од домашни 
животни, и лабораторија за асистирана репродукција) и центар за благосoтојба на 
животните. 



Во наставно-истражувачката дејност на факултетот се ангажирани 37 
постојано вработени лица (19 наставници и 18 соработници, Табела 3) и 67 лица 
за техничка и административна поддршка. Во наставната е вклучен и наставен 
кадар од Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“. Факултетот има разгранета мрежа на меѓународна соработка со повеќе 
факултети и институти од странство. 

Ментор на докторските студии може да биде или лице вработенo на ФВМС 
или лице од друга наставна и/или научно-истражувачка установа од земјата или 
странство, коe треба да ги исполнува следните услови: 

1. Да има избор во наставно научно звање 
2. Да бил член и/или ментор на комисија за изработка и/или одбрана на 

магистерски труд и/или докторска дисертација 
3. Да учествувал во најмалку 1 национален и/или меѓународен проект 
4. Да учествувал со свои трудови на најмалку 3 стручни или научни собири 

во земјата и/или странство 
5. Да има објавено најмалку 2 труда од научната област во стручно одн. 

научно списание 
Листата на ментори (Табела 4) вклучува 7 редовни професори, 5 вонредни 

професори и 7 доценти вработени на ФВМС со компетенции за менторство во 
третиот циклус на студии. Нивните биографии и библиографии се дадени во 
Прилог 2. Секоја учебна година, пред објавувањето на конкурсот за докторски 
студии Советот на студиската програма за докторски студии на ФВМС утврдува 
листа на ментори и ја доставува до универзитетскиот стручен совет за докторски 
студии на потврдување. 

Со оглед на просторот, опремата и бројот на наставниот кадар, ФВМС има 
капацитет да запише 25 студенти на докторските студии од трет циклус. 

 
• Место за реализација на студиската програма: Факултет за ветеринарна 

медицина, Лазар Поп-Трајков 5-7, 1000 Скопје, и по потреба други единици 
на Универзитетот и Институции со кои Факултетот/Универзитетот остварува 
соработка во наставната и научно-истражувачката дејност 

• Оптимален број на студенти запшани по година: 25 
• Простор и опрема: 5 згради со вкупна површина 3660 m2, 3 предавални 

(50, 40 и 30 места), 1 информатичка училница, библиотека, 15 лаборатории, 
1 клиника и 1 рентгенски кабинет со следнава опрема: 

 
Табела 2: МЕСТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, ПРОСТОР И 
ОПРЕМА 

Простор Опрема 

Лабораторија за 
серологија и 
молекуларна 
дијагностика  
(за серолошки 
испитувања) 

 

• ЕЛИСА (ELISA) читачи  
 BDSL Immunoscan PLUS 
 HumaReader HS 

• Тресалка со инкубатор 
 Heidolph TITRAMAX 1000/INKUBATOR 1000 

• Водени бањи 
 MEMMERT 350W 
 P SELECTA 

• Микротитрациски пипетори 
• Фрижидери за разладување (4 Co), замрзнување (-24 Co) и длабоко 

замрзнување (-80 Co) 
Лабораторија за • Ламинарни комори 



серологија и 
молекуларна 
дијагностика  
(за молекуларна 
дијагностика, 
PCR) 

 

- TERMOVENT 
- FASTER BH-EN 2003 
- TELSTAR 
• Центрифуги 
- MIKRO 120 
- EPPENDORF 
• Вортекси 
- VWR International 
- Heidolph 
• Термоциклусни читачи 
- BIO RAD IQ5 RT-PCR 
- TECHNE TC-412 
• Системи за гелелектро фореза (ГЕФ/GEF) 
- VWR 
- BIO RAD PowerPac Basic 
• Ултравиолетов (УВ/UV) читач 
- VWR GenoView 
• Секвенционер 
- Applied Biosystems ABI PRISM 310 Genetic Analyzer 
• Микротитрациски пипетори 
• Фрижидери за разладување (4 Co), замрзнување (-24 Co) и длабоко 

замрзнување (-80 Co) 
Лабораторија за 
бактериологија 

• Флуоресцентен микроскоп -Olympus 
• Ламинарна комора - Telstar 
• Термостат - Сутјеска 
• Фрижидер на -200 C Горење  
• Фрижидер - Frinki  
• Фрижидер - Celex  
• Mагнетна мешалка -  Technica 

 

Лабораторија за 
вирусологија 

• Водено купатило-Сутјеска 
• Инвертен микроскоп - Kruss 
• Центрифуга- eppendorf 
• Ламинарна комора -  Thermo 
• Инкубатор за клеточни култури - Thermo 
• Инкубатори за јајца (2) -Brinsea 
• Ламинарна комора - Fast 
• Центрифуга - Hettich micro 200 
• Инвертен микроскоп со флуоресценција -  Hund 
• Центрифуга -Sigma 
• CO2 инкубатор - Leec 
• едноканални и повеќеканални пипетори 
• Фрижидер на -800 C -( II Shin) 

Лабораторија за 
паразитологија  

 

• микроскоп Eclipso 600 Nicon 
• микроскопи Nicon-3 
• термостат Сутјеска 
• центрифуга - Labofuge 200 со фиксен ротор 
• центрифуга Hettich universal 32  
• фрижидер – Горење 
• стерилизатор - Инструментариа-Загреб 
• магнетна мешалка Technica 
• Baermanov apparatus 
• Mc masterovi комори 
• плоча за загревање- mini-tube 

Лабораторија за 
микробиологија 

• RT-PCR,  
• PFGE,  
• Vitek 2,  



на храна и 
добиточна храна 

• бројач на колонии,  
• автоклави,  
• стерилизатори,  
• инкубатори,  
• стомахер,  
• дилумахери,  
• микроскопи,  
• водени бањи,  
• лиофилизатор,  
• центрифуги,  
• спектрофотометар,  
• ламинарни комори,  
• дестилатори и дејонизатори на вода,  
• фрижидери,  
• замрзнувачи,  
• ваги,  
• лабораториски мебел со потребна инсталација за работа,  
• лабораториски инвентар со хемикалии,  
• потрошен материјал и друга помошна опрема 

Лабораторија за 
резидуи и 
контаминенти 

• Гасен хроматограф со ЕЦД и ФИД Hewlett Packard 5890 Series II,  
• Headspace sampler- Hewlett Packard 649E ,  
• Атомски апсорпсциски спектрометар со пламенa фотометрија AAS 

Analyst 400 Perkin Elmer,  
• Атомски апсорпциски  спектрометар со графитна печка AAS Analyst 

600 Perkin Elmer,  
• Техничка вага ,  
• Систем за анализа на жива,  
• Спектрофотометар,  
• Гасен хроматограф со масен детектор- Varian 3900,  
• Азотен евапоратор,  
• Хомогенизатор,  
• Ултратурекс хомогенизатор,  
• Вакуум пумпа,  
• Центрифуга,  
• Мешалка,  
• Гасен хроматограф со масен детектор – Hewlett Packard  5890 

Series II, ELISA Reader ,  
• Водена бања, Вортекс мешалка за епрувети,  
• Магнетна мешалка,  
• pH метар,  
• ELISA китови,  
• Лабораториски мебел со дигестори и со потребната инсталација за 

работа,  
• Лабораториски инвентар (стакларија),  
• хемикалии и друга помошна опрема. 

Лабораторија за 
квалитет на храна 
и добиточна 
храна 

• Дигестор – Faster 
• Влагомер – Sartorius 
• Сушница – Binder GmbH 
• Стерилизатор – Instrumetaria Zagreb 
• Центрифуга – Funke-Dr.N.Gerber 
• Водена бања – Techne 
• Грејна облога- Hozic Електромеханика Крањ 
• Грејна облога – Hozic 
• Електрично решо – Schott Instruments 
• Решо – Schott Instruments 
• Песочна бања – Inko 
• Песочна бања – J.P. selecta 
• Печка за жарење – SNOL 



• Апарат за спалување на протеини – Gerhardt 
• Аналитичка вага – Sartorius 
• Аналитичка вага – Sartorius 
• Техничка вага – Tehtnica 
• Хектолитарска вага – Kitt Electric Laboratory 
• Вакум пумпа – Sartorius 
• Апарат за дестилација на протеини – PBI 
• Рефрактометар 
• Сахаромат-полароид – Shmidtt+Haenchs 
• Спектрофотометар – Perkin Elmer 
• Сахарофлекс - Shmidtt+Haenchs 
• Диспензер – Brand 
• Диспензер – OPTIFIX 
• Апарат за дестилација на вино – Gibertini Elettronica SRL 
• Титратор – Metrohn 
• Фрижидер – Gorenje 
• pH-метар – Sartorius 
• Фрижидер за длабоко замрзнување 
• Ламинарна комора 

Лабораторија за 
квалитет на 
сурово млеко 

• FOSS Milkoscan 4000: апарат кој врши хемиска анализа на млекото 
(масти, протеини, лактоза, суви материи); 

• FOSS Fossomatic 5000: апарат за броење на соматските клетки во 
млекото; 

• FOSS Bactoscan 8000 S: апарат за одредување на вкупниот број на 
микроорганизми во млекото; 

• Funke Gerber Cryostar I: инструмент кој ја одредува точката на 
смрзнување на млекото т.е. процентот на додадена вода; 

• DSM Delvo test: тест за утврдување на присуство на инхибитори 
(антибиотици) во млекото 

Лабораторија за 
радиобиологија 

• High Purity P-Type  Coaxial Gernanium Detector and Cryostat (GC018-
7500SL, S\N b 04029) 

• Liquid Nitrogen Filling Sysistem(D 50,NTD 50) 
• Top Opening Lead Shielding(IGS4, S/N 4648) 
• 2 Alpha Detectors (A450-20AM, S/N 57070,57071) 
• 2 Alpha Spectrometers (7401VR, S/N 06041467, 06041468) 
• Rotary Vacum Pump (Trivac D2. 5E, S/N 30000046188) 
• 0-6 kV High Voltage Power Suplly (3106D, S\N 09042823) 
• Spectroscopy Main Amplifier (2026, S/N 09042746) 
• 3ADC\MCA (Multiport-II, MP2-3U, S/N 09043055) 
• NIM BIN /Power  Suplly (7023, S/N 040823) 
• Dell Otiplex GX270 Computer (S/N G40K71J) , Monitor (S\N BH68-

00563D-02) 
• Genie-2000 Based Spectroscopy Software (G2K-CPCE10, V3.0) 
• Germanium detector (GAMMA3) 
• Detector preamplifier test point voltage at 45000V 

Лабораторија за 
фармакологија и 
токсикологија  

• Рутинска опрема за работа со експериментални животни  
• Опрема за мерење и регистрација на виталните параметри (крвен 

притисок, проток на гасови, инфузиони пумпи, ЕКГ и др.) кај 
експерименталните животни  

Биохемиска 

лабораторија  

 

• Спектрофотометар – Cecil Instruments 
• Хематолошки анализатор - Hycell Diagnostics 
• Центрифуга 
• Водено купатило – Memmert 
• Водено купатило од 0-100° С – Lauda RMG 
• Serozyme анализатор (тип на ELISA)- Serono  
• PCR Termo Cycler - Perkin Elmer Cetus – serial number P7880 
• Микроскоп Nikon со софтвер за морфометрија 

Центар за • Персонален компјутер со софтвер за собирање, следење, 



информирање и 
следење на 
несаканите 
дејства и 
инциденти при 
примената на 
лековите и 
медицинските 
помагала  за 
употреба во 
ветеринарната 
медицина  

обработка и процена на несаканите ефекти утврдени по примената 
на ветеринарно медицинските и хумано медицинските препарати 
при лекувањето на животните.    

Центар за 
благосостојба на 
животните 

• Центрифуга 
• Водено купатило  
• pH метар,  
• Аналитичка вага  
• Фрижидер за разладување +4Ц 
• Фрижидер за длабоко замрзнување – 25Ц 
• Комора за разладување +4Ц 
• Комора за длабоко замрзнување – 25Ц 
• Ламинарна комора 
• Магнетна мешалка,  
• Термостат 
• Криотом 
• Микротом 
• Мeat slicer(месорезница) 
• Микроскоп Nikon со софтвер за морфометрија(Lucia G/M) 
• лабораториски инвентар со хемикалии,  
• потрошен материјал и друга помошна опрема 

 
Табела 3: НАСТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР НА ФВМС  
 
а) Наставници (редовно вработени) 
РРеедд

..  

ббрр..  

ППРРЕЕЗЗИИММЕЕ    ИИММЕЕ    ЗЗВВААЊЊЕЕ  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  
ДДООККТТООРРССККИИТТЕЕ  
ССТТУУДДИИИИ  

eeMMaaiill  

0011  Стојковски Велимир д-р - 
редовен 
професор     

• Компаративна 
биохемија 

• Биохемиски 
методи 

• Невробиохемија 
• Молекуларна 

клеточна 
биологија 

vstojkovski@fvm.ukim.edu.m
k 

0022  Илиески Влатко д-р - 
редовен 
професор 

• Одбрани поглавја 
од хистологија и 
ембриологија 

• Компаративна 
морфологија кај 
цицачите 

• Применета 
анатомија кај 
цицачите 

vIlieski@fvm.ukim.edu.mk 



• Хистолошки, 
хистохемиски, 
имуниохистохеми
ски и 
морфометриски 
методи во 
биомедицинските 
науки 

0033  Христовски Мишо д-р - 
редовен 
професор 

• Рибарство и 
здравствена 
заштита на риби 

• Пчеларство и 
здравствена 
заштита на пчели 

• Ловство и 
здравствена 
заштита на ловен 
дивеч 

hristovskim@fvm.ukim.edu.
mk 

0044  Проданов Ристо д-р - 
редовен 
професор      

• Нутриционистички 
нарушувања кај 
домашни миленици 

• Ветеринарна 
легислатива и 
етика 

• Модели на исхрана 
со патологија на 
исхраната кај 
фармските животни 

rprodanov@fvm.ukim.edu.m
k 

0055  Довенски Тони д-р - 
редовен 
професор      

• Биотехнологија 
на 
репродукцијата 
(Асистирана 
репродукција) 

• Дијагностика и 
лекување на 
неплодноста кај 
домашните 
животни 

• Менаџмент на 
здравјето на 
стадото кај 
млечни крави 

• Заболувања на 
млечната жлезда 

dovenski@fvm.ukim.edu.mk 

0066  Петков Владимир д-р - 
редовен 
професор      

• Одбрани поглавја 
од физиологијата 
на животните 

• Одбрани поглавја 
од физиологијата 
на рибите 

• Одбрани поглавја 
од физиологијата 
на птиците 

petkov@fvm.ukim.edu.mk 

0077  Тројачанец Пламен д-р - 
редовен 
професор      

• Хируршки 
техники кај 
домашни 
миленици 

• Хируршки 
техники кај 
продуктивните 
животни 

• Специјални 

plament@fvm.ukim.edu.mk 



ортопедски 
болести 

0088  Митров Дине д-р - 
вонреден 
професор 

• Одбрани поглавја 
од 
рентгенологијата 
и физикалната 
терапија 

• Неонатални 
заболувања кај 
преживните 
животни. 

• Метаболички 
заболувања кај 
преживните 
животни 

• Лаборатириска 
дијагностика на 
болести на 
внатрешни 
органи кај 
преживни 
животни 

• Серолошки 
методи во 
ветеринарната 
дијагностика 

• Молекуларнии 
методи во 
ветеринарната 
дијагностика 

mitrov@fvm.ukim.edu.mk 

0099  Велев Ромел д-р - 
вонреден 
професор    

• Одбрани поглавја 
од општа 
фармакологија 

• Физиолошки 
основи на 
ветеринарната 
клиничка 

• фармакологија 
• Основи на 

ветеринарна 
токсикологија 

• Фармаколошки 
методи на 
експериментални 
животни, 
фармаколошко- 
хемиски и методи 
на клиничко 
испитување на 
лекови 

vromel@fvm.ukim.edu.mk 

1100  Мреношки Славчо д-р - 
вонреден 
професор    

• Напредни 
методологии во 
ветеринарната 
епидемиологија 

• Серолошки 
методи во 
ветеринарната 
дијагностика 

• Молекуларнии 
методи во 
ветеринарната 

mrenoski@fvm.ukim.edu.mk 



дијагностика 
• Вирусолошки 

методи во 
ветеринарната 
дијагностика 

• Бактериологија и 
дијагностика 
нанајважните 
бактериски 
болести 

• Паразитарни 
зоонози 

• Имунопаразитоло
гија 

1111  Улчар Игор д-р - 
вонреден 
професор  

• Одбрани поглавја 
од 
патофизиологијат
а 

• Ветеринарна 
лабораториска 
медицина 

• Цитолошка 
дијагностика 

• Лабораториска 
дијагностика на 
внатрешни 
заболувања кај 
малите животни 

iulcar@fvm.ukim.edu.mk 

1122  Секуловски Павле д-р - 
вонреден 
професор 

• Безбедност на 
храна и 
ветеринарно јавно 
здравство 

• Микробиологија на 
храна 

• Молекуларно 
генетски методи и 
епидемиологија на 
труења со храна 

pavles@fvm.ukim.edu.mk 
 

1133  Сековска Благица д-р - 
вонреден 
професор 

• Менаџмент на 
синџирите за 
набавка на 
анимални 
производи и 
управување со 
квалитетот 

• Маркетинг и 
менаџмент на 
ветеринарна 
пракса 

• Комуниколошки и 
етички принципи во 
односите со 
клиентите 

• Економика на 
здравје и 
производство на 
животни 

bsekovska@fvm.ukim.edu.m
k 

1144  Хајрулаи- 
Муслиу 

Зехра д-р - 
вонреден 
професор 

• Аналитички 
методи за 
следење на 
безбедноста на 
храната 

• Резидуи и 

zhajrulai@fvm.ukim.edu.mk 



контаминенти 
како хемиски 
ризици по 
безбедноста на 
храната 

• Хемија и 
аналитика на 
храна 

1155  Николовски Горан д-р - 
доцент 

• Нутриционистичк
и нарушувања кај 
домашни 
миленици 

• Болести на 
панкреас кај 
домашни 
миленици 

• Лабораториска 
дијагностика на 
внатрешни 

• заболувања кај 
малите животни 

• Ветеринарна 
лабораториска 
медицина 

gnikolovski@fvm.ukim.edu.
mk 

1166  Стефановс
ка 

Јована д-р - 
доцент 

• Лабораториска 
дијагностика во 
ветеринарна 
паразитологија 

• Паразитарни 
заболувања кај 
диви животни 

jstefanovska@fvm.ukim.edu.
mk 

1177  Поповска-
Перчиниќ 

Флорина д-р - 
доцент 

• Одбрани поглавја 
од хистологија и 
ембриологија 

florinap@fvm.ukim.edu.mk 

1188  Пендовски  Лазо д-р - 
доцент 

• Одбрани поглавја 
од хистологија и 
ембриологија 

• Компаративна 
морфологија кај 
цицачите 

• Применета 
анатомија кај 
цицачите 
Хистолошки, 
хистохемиски, 
имуниохистохем
иски и 
морфометриски 
методи во 
биомедицинските 
науки 

lpendovski@fvm.ukim.edu.m
k 

 
б) Наставници (во пензија) 
РРеедд

..  

ббрр..  

ППРРЕЕЗЗИИММЕЕ    ИИММЕЕ    ЗЗВВААЊЊЕЕ  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  
ДДООККТТООРРССККИИТТЕЕ  
ССТТУУДДИИИИ  

eeMMaaiill  

0011  Додовски Методија д-р - 
редовен 

• Технологија и 
технопатии во 

- 



професор интензивното 
живинарско 
производство 

• Болести на 
птиците од OIE 
листата 

• Дијагностички 
методи на 
болестите кај 
живината 

• Епизоотиологиј
а на 
инфективните 
заболувања на 
живината во 
Република 
Македонија со 
принципи на 
превентива 

 
в) Наставници ангажирани од други институции 
РРеедд

..  

ббрр..  

ППРРЕЕЗЗИИММЕЕ    ИИММЕЕ    ЗЗВВААЊЊЕЕ  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  
ДДООККТТООРРССККИИТТЕЕ  
ССТТУУДДИИИИ  

eeMMaaiill  

0011  Ристоски Трпе д-р - 
доцент 

• Одбрани 
поглавја од 
општа 
патологија 

• Одбрани 
поглавја од 
специјална 
патологија 

• Онкологија 
• Дерматопатолог

ија 
• Ветеринарна 

легислатива и 
етика 

tristoski@fvm.ukim.edu.mk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 4: ЛИСТА НА МЕНТОРИ 
РРеедд..  

ббрр..  

ППРРЕЕЗЗИИММЕЕ    ИИММЕЕ    ЗЗВВААЊЊЕЕ  eeMMaaiill  

01 Илиески Влатко д-р - редовен 
професор 

vIlieski@fvm.ukim.edu.mk 
 

02 Довенски Тони д-р - редовен 
професор 

dovenski@fvm.ukim.edu.mk 



03 Митров Дине д-р - вонреден 
професор 

mitrov@fvm.ukim.edu.mk 

 



ПРИЛОГ 1 
 

ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ОД ОБЛАСТА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
КОД ФВМС ДС01 
ПРЕДМЕТ Компаративна биохемија 
КРАТОК ОПИС Целта на предметот е да ги запознае студентите со молекуларните разлики на 

организмите и да им помогне на студентите во објаснувањето и разбирањето на нивната 
биолошка важност и нивниот развој во текот на еволуцијата. Посебно внимание ќе се 
посвети на на видовите од практично значење, како домашните животни, фармските 
животни и сл. Ќе бидат обработени разликите и композицијата на метоболизмот меѓу 
членовите не само на различните видови, туку и во рамките на видот. Во предметот 
посебно ќе биде обработена компаративната биохемија на нуклеинските киселини и 
нукеларните протеини, структурната разлика и метаболизмот на протеините, 
молекуларната еволуција, плазма протеините, жолточните протеини и метал-
врзувачките протеини, имунопротеините, респираторните пигменти, пептидните 
хормони, токсичните протеини и пептиди, протеините на мускулите, екстрацелуларните 
структурни и секреторни протеини, малите азотни компоненти, стуктурата и 
метаболизмот на јаглехидратите, гликолизата, липидите, стеролите и стероидите, 
естерхидролазите, АТР-азите и карбоанхидразите, оксидативниот метаболизам и 
секундарниот метаболизам. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Велимир Стојковски 
 
КОД ФВМС ДС02 
ПРЕДМЕТ Биохемиски  методи 
КРАТОК ОПИС Предметот има за цел да ги запознае студентите со современите методи во биохемијата 

и клиничката биохемија, кои се користат за аналитички и дијагностички цели: Аналитички 
и препаративни методи во научните истражувања, биохемија во современата 
лабораториска дијагностика. Спектроскопски методи. Хроматографски методи (гел 
филтрација, јоноизменувачка хроматографија, афинитетна хроматографија, HPLC. 
ELISA. PCR. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Велимир Стојковски 
 
КОД ФВМС ДС03 
ПРЕДМЕТ Невробиохемија 
КРАТОК ОПИС Целта на предметот е да ги запознае студентите со:  биохемиската структура и 

организација на нервниот систем; крвно-мозочна бариера, цереброспинална течност, 
функција и циркулација; неврон и неговата биохемија; биохемиска композиција на 
мозокот; синапса, синатпгенеза, миелиниазција, синаптичка функција, биоемхија на 
развојот на мозокот; биохемиски механизми на нервните сигнали, канали, пумпи и 
транспортери; невротрансмитери и синаптичка трансмисија, невротрансмитерски 
рецептори и нивните молекуларни аспекти. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 ПМФ 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Велимир Стојковски 
 
КОД ФВМС ДС04 
ПРЕДМЕТ Молекуларна клеточна биологија 
КРАТОК ОПИС Со овој курс студентите ќе стекнат знаења за разбирање на механимите на клеточната 

биологија на молекуларно ниво и регулацијата на на овие механизми. Во предметот се 
изучуваат повеќе аспекти од молекуларната клеточна биологија, особено механимот на 
апоптоза / некроза; киназа / фосфатаза класификација и регулација; фактори на 
трнскрипција, класификација и регулација; тек на информациите во генската експресија; 
регулација на клеточниот раст; кохезија на клетките и ткивата – цитоскелетон; 
екстрацелуларен метрикс; липидни медијатори, регулација и функција; DNA механизми 
на репарација. 



МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика (молекуларна дијагностика, 

PCR) 
 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Велимир Стојковски 
 
КОД ФВМС ДС05 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја од хистологија и ембриологија 
КРАТОК ОПИС Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со разликите во микроскопска 

градба на органските системи кај цицачите и останатите рбетници, поврзувајќи го со 
нивното создавање, развој и функција.  Предметот ги опфаќа структурата и 
хистолошката градба на органските системи кај домашните животни. Основната цел е 
запознавање со општите закономерности и процеси на растење, оформување, клеточна 
диференцијација на организмите за време на нивниот ембрионален развој,  
органогенезата и микроскопската анализа на структурната организација на органските 
системи. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за хистологија 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ 
 
КОД ФВМС ДС06 
ПРЕДМЕТ Компаративна морфологија кај цицачите 
КРАТОК ОПИС Предметот има за цел да ги запознае студентите за обемот и полето на антомијата, 

позицијата на домашните видови во зоолошкиот систем, поделба на животинското тело 
на органски системи, описни термини и области на телото. Ќе се изучува: топографската 
антомија на локомоторнот систем(познавања за организацијата и класификацијата на 
коските, за споевите помеѓу коските, организацијатата и класификацијата на 
мускулите,мускулни обвивки, тетиви, тетивни обвивки и синовијални бурзи), 
топографската анатомија на глава и вртот (коски и мускули на глава и врат, носната 
празнина, параназалните синуси, назофарикс, грклан, дишник, усна празнина, заби, 
јазик, плунковни жлезди, апарат за џвакање, голтка, хранопровод), топографијата на 
градна празнина на граден кош(коски и мускули на граден кош, плеура и медијастинум, 
анатомија на белите дробови, преглед на спроводните воздушните патишта), 
топографската анатомија на срце, топографската анатомија на абдомен (мускули на 
абдмен,серозни мембрани, анатомија на прост и сложен желудник анатомија на танки и 
дебели црева, анатомија и топографија на акцесорни жлезди на дигестивниот систем), 
топографијата на урогениталните органи (бубрези, машки репродуктивен систем, женски 
репродуктивен систем и виме), анатомија на централен нервен систем(мозочни обвивки, 
анатомија и васкуларизација на мозок и 'рбетниот мозок, нерви на глава  
цереброспинални нерви и ганглии) висцерален нервен систем(симпатичен и 
парасимпатичен нервен систем, интрамурален нервен систем) око, уво со кожакожни 
жлезди, нокти, канџи, копита и папци и рогови.  Исто така ќе се изучува топографската 
анатомија на живината. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за пластинација 
 Дисекциона сала 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Влатко Илиески, доц д-р Лазо Пендовски 
 
КОД ФВМС ДС07 
ПРЕДМЕТ Применета анатомија кај цицачите 
КРАТОК ОПИС Теоретската и практичната настава од предметот е има за цел да ги запознае со 

клиничка анатомија на глава и врат, клиничка атомија на преден и заден екстремитет, со 
клиничка анатомија на граден кош, абдомен и карлична празнина. Студентите ќе се 
запознаат да ги идентификуваат коските и надворешни коскени испакнатини на живо 
животно, да ги препознаат прифатилиштата на секој мускул, хируршки  пристап до 
празнините на главата, структурите на вратот, органите и останатите анатомски 
структури во градната и бадоминаланата поразнина и на екстремитетите, познавање на 
имињата и позициите на отворите кои асоцираат со нервите на главата, 
идентификувација на правецот на движење и дистрибуцијата на површинските нерви и 
крвни садови на главата, вратот, телото и екстремитетите. За време на практичната 
настава ќе се користат Ро снимки на кои компартативно ќе се изучува анатомијата на 
живо животно.  

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Рентгенски кабинет 



 Лабораторија за пластинација 
 Клиника за домашни миленици 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Влатко Илиески, доц д-р Лазо Пендовски 
 
КОД ФВМС ДС08 
ПРЕДМЕТ Хистолошки,   хистохемиски, имуниохисто-хемиски и морфометриски 

методи во биомедицинските науки 
КРАТОК ОПИС Докторантите ќе бидат запознаени со основните принципи на боење во 

иммунохистохемијата, примената на различни хемикалии кои се употребуваат при 
изработката на хистолошките, имунохистохемиски и хистоензимските препарати. 
Принцип на работа на различни типови на микроскопи (светлосен, флуоросцентен, 
конфокален, електронски). Технички проблеми и нивно надминување при припремата на 
материјалот. Ќе се изучуваат морфометриските методи при микроскопските и 
макроскопските анализи. Детално ќе се изучуваат постапките кои се употребуваат при 
оцена на квалитетот на месото и месните производи како и останатите ткива и органски 
ситеми. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за хистологија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Влатко Илиески, доц д-р Лазо Пендовски, доц. д-р Флорина Поповска-
Перчиниќ 

 
КОД ФВМС ДС09 
ПРЕДМЕТ Лабораториска дијагностика во ветеринарна паразитологија 
КРАТОК ОПИС Предавања: методи на фекални испитувања, паразитолошки методи на испитување на: 

кожа, респираторни органи, дигестивен систем, нервен систем, крв, пунктат и материјал 
од биопсија, хистопатолошки испитувања, паразитарна ДНА детекција. Практично: 
директна фекална размаска, квалитативни копролошки испитувања, флотацја на јајца и 
цисти, седиментација, Баерман концентрација, култивација на ларви (метод по 
Volkenberg и по O'Sullivan), микрометрија, квантитативни копролошки испитувања (Mc 
Master -метода), метод по Вајди,  интерпретација, идентификација на хелминтни јајца, 
идентификација на цисти и ооцисти, хистопатолошки анализи, идентификација на 
микрофиларија, трихинелоскопски испитувања (компресиска метода и метода на 
вештачка дигестија), молекуларна дијагностика со методите PCR и real-time PCR - 
пример со дијагностика на лишманија спп.).  Стекнато знаење: Студентите на докторски 
студиум ќе добијат знаење за паразитолошките дијагностички методи со кои се 
поставува дијагноза за паразитарните заболувања и детерминација на паразитите и 
нивните развојни облици. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за паразитологија 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Јована Стефановска 
 
КОД ФВМС ДС10 
ПРЕДМЕТ Рибарство и здравствена заштита на риби 
КРАТОК ОПИС Целта на предметот е запознавање на студентите со научните и практичните аспекти на 

биолошките карактеристики на рибите, интензивното производство и дијагностиката на 
болестите на рибите, и примена на средствата за превентива, контрола, лекување и 
искоренување на болестите на рибите 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за бактериологија 
 Лабораторија за вирусологија 
 Лабораторија за паразитологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Мишо Христовски 
 
КОД ФВМС ДС11 
ПРЕДМЕТ Пчеларство и здравствена заштита на пчели 
КРАТОК ОПИС Целта на предметот е запознавање на студентите со научните и практичните аспекти на 

биолошките карактеристики на пчелите, интензивното производство и дијагностиката на 
болестите на пчелите, и примена на средствата за превентива, контрола, лекување и 
искоренување на болестите на пчелите 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за бактериологија 
 Лабораторија за вирусологија 



 Лабораторија за паразитологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Мишо Христовски 
 
КОД ФВМС ДС12 
ПРЕДМЕТ Ловство и здравствена заштита на ловен дивеч 
КРАТОК ОПИС Целта на предметот е запознавање на студентите со научните и практичните аспекти на 

биолошките карактеристики на ловниот дивеч, интензивното производство и 
дијагностиката на болестите на ловниот дивеч, и примена на средствата за превентива, 
контрола, лекување и искоренување на болестите на ловниот дивеч 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за бактериологија 
 Лабораторија за вирусологија 
 Лабораторија за паразитологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Мишо Христовски 
 
КОД ФВМС ДС13 
ПРЕДМЕТ Паразитарни заболувања кај диви животни 
КРАТОК ОПИС Предавања: епидемиологија, зоонози, паразитарни заболувања; ризик фактори на 

појава на паразитарните заболувања; контаки на домашните и дивите животни, 
кохабитација на дивите и домашните животни (миграција, номадски начин на 
одгледувањена стоката), Протозоарни заболувања: (Кокцидиоза, Приполазмоза, 
Саркоцистоза, Токсоплазмоза, Хистомонијаза); Болести предизвикани од хелминти; 
Болести предизивкани од артроподи; Паразитолошка дијагностика кај дивите животни; 
базичен мониторинг, превенција и терапија на паразитарните болести кај дивите 
животни. Практично: Процесирање и припрема на дијагностички материјал; 
Обележување, евидентирање и интерпретирање на дијагносѕичкиот материјал; 
Паразитолошко мапирање; Идентификација на хелминти, протозои и артроподи. 
Кoпролошки тестови и идентификација на јајца, Влијанието на интензитетот на 
паразитарните болести врз опшатат здравстве состојба на дивите животни, серолошки и 
молекуларни дијагностички методи, интерпретација на резултатите од мониторингот, 
собирање и узоркување на фецес, препознавање на епидемиолошката ситуација во 
одгледувалиштата на диви животни (природни и нтензивини), копролошки мониторинг на 
терен (како да се собира материјал на вистински места пред и по устрелувањето), 
спроведување на терапија врз основа на мониторингот, групна терапија, терапија со 
примена на повеќе антихлеминтици истовремено, индивидуална терапија, дезинфекција 
и дератизација  рпи фармско одгелудавње на диви животни. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за вирусологија 
 Лабораторија за паразитологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Јован Стефановска 
 
КОД ФВМС ДС14 
ПРЕДМЕТ Технологија и технопатии во интензивното живинарско производство 
КРАТОК ОПИС Технологија на инкубација, технологија на родителски јата-тешка и лесна линија, 

технологија на бројлерско производство, технологија на кокошки-несилки, технопатии и 
метаболички пореметувања во интензивното производство. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Методија Додовски 
 
КОД ФВМС ДС15 
ПРЕДМЕТ Болести на птиците од OIE листата 
КРАТОК ОПИС Хламидиоза, инфективен бронхитис, инфективен ларинготрахеитис, инфлуенца, 

микоплазмоза, туберкулоза, вирусен ентеритис кај патките, вирусен хепатитис кај 
патките, колера, сипаници, салмонелози, кампилобактериоза, инфективна болест на 
бурзата, марекова болест, атипична чума, метапнеумовирус. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Методија Додовски 



 
КОД ФВМС ДС16 
ПРЕДМЕТ Дијагностички методи на болестите кај живината 
КРАТОК ОПИС Напредно запознавање и применување на одредени паразитолошки методи, 

бактериолошки и миколошки методи, вирусолошки методи, серолошки методи и 
молекуларни дијагностички методи. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за бактериологија 
 Лабораторија за вирусологија 
 Лабораторија за паразитологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Методија Додовски 
 
КОД ФВМС ДС17 
ПРЕДМЕТ Епизоотиологија на инфективните заболувања на живината во Република 

Македонија со принципи на превентива 
КРАТОК ОПИС Епизоотиолошка слика на поедини инфективни заболувања во Република Македонија и 

искуства при искоренување за време на појава на жаришта, принципи на здравствена 
заштита и превентива со мерки на биосигурност на живинарска фарма. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Методија Додовски 
 
КОД ФВМС ДС18 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја од општа фармакологија 
КРАТОК ОПИС Цел на предметот е да го прошири знаењето на студентот за фундаментите на 

фармакокинетиката, метаболизмот на лековите, механизмот на рецепторно делување 
на лековите, интеракцијата меѓу лековите, како и да го запознае со несаканите ефекти 
од лековите кои најчесто се употребуваат во ветеринарната клиничка пракса. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за резидуи и контаминенти 
 Центар за несакани дејства и информирање 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Ромел Велев 
 
КОД ФВМС ДС19 
ПРЕДМЕТ Физиолошки основи на ветеринарната клиничка фармакологија 
КРАТОК ОПИС Цел на предметот е да ги запознае студентите со структурата, начинот на дејствување и 

фармакокинетиката на поедините групи на ветеринарни лекови кај поедини видови 
животни; научнатата основа за нивната безбедна и ефикасна употреба и етичките, 
еколошките импликации и импликациите врз човековото здравје од употребата на 
ветеринарните лекови во ветеринарната клиничка пракса. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за фармакологија и токсикологија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Ромел Велев 
 
КОД ФВМС ДС20 
ПРЕДМЕТ Основи на ветеринарна токсикологија 
КРАТОК ОПИС Цел на предметот е да го запознае студентот со главните принципи на ветеринарната 

токсикологија: структурата, начинот на дејствување и фармакокинетиката на отровните 
материи; патогенезата, клиничката дијагностика и лекувањето на отруените животни; 
етичките, еколошките импликации и импликациите врз човековото здравје од употребата 
на потенциалните отровни материи; проценувањето на продуктите од животинско 
потекло контаминирани со отровите и др.  

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за резидуи и контаминенти 
 Лабораторија за фармакологија и токсикологија 
 Центар за несакани дејства и информирање 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Ромел Велев 
 
 



 
КОД ФВМС ДС21 
ПРЕДМЕТ Фармаколошки методи на експериментални животни,  фармаколошко- 

хемиски и методи на клиничко испитување на лекови 
КРАТОК ОПИС Целта на предметот е совладување на основите, теориска и практична примена на 

методи и принципи на апликација и фармаколошки методи за мерење на параметри 
(кардиоваскуларни, респираторни и др.) на експериментални животни по апликацијата 
на лекови; фармакохемиски методи на мерење на концентрации на лекови и ендогени 
супстанции во ткива и телесни течности и запознавање и конкретна работа врз 
проблемот на клиничкото испитување на лековите (правење нацрт, план и 
рандомизација на клиничко- фармаколошко испитување, обработка на податоци и 
видови на клинички испитувања  на лековите).  

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за резидуи и контаминенти 
 Лабораторија за фармакологија и токсикологија 
 Центар за несакани дејства и информирање 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Ромел Велев 
 
КОД ФВМС ДС22 
ПРЕДМЕТ Биотехнологија на репродукцијата (Асистирана репродукција) 
КРАТОК ОПИС Запознавање со современите сознанија за хормонската регулација на половите функции 

и сперматогенезата, физиологија и биохемија на ејакулатите кај различни машки домани 
цицачи и вештачко осеменување на различни врсти домашни цицачи. Оценка и 
конзервирање на ејакулатите, постапки и припрема на дозите за вештачко осеменување. 
Постапка со течна и длабоко замрзната сперма за време на осеменувањето. Современи 
методи за осеменување: со сексирано семе, со минимална концентрација на 
сперматозоиди, лапароскопско осеменување кај мали преживари, трансцервокално 
осменување кај кучки. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за асистирана репродукција 
 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Тони Довенски 

 
КОД ФВМС ДС23 
ПРЕДМЕТ Дијагностика и лекување на неплодноста кај домашните животни 
КРАТОК ОПИС Анатомски, функционални и одгледувачки фактори за неплодност. Воспаленија на 

матката, јајцеводот и јајникот во врска со неплодноста. Пуерперални болести како 
фактор за неплодност кај домашните цицачи.  Принципи на ултразвучна преглед на 
репродуктивните органи. Современ пристап кон терапијата на репродуктивните 
заболувања. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за сузбивање на неплодноста 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Тони Довенски 

 
КОД ФВМС ДС24 
ПРЕДМЕТ Менаџмент на здравјето на стадото кај млечни крави 
КРАТОК ОПИС Принципи на поставувањето на целите и систематски стратегии, водењето евиденција, 

организирањето на посета на фармите по утврден протокол, да биде близок со 
епидемиолошки и економски аспекти на МЗС; запознавање со принципите на 
мониторинг и управување со пресушниот  период, производството на млеко и 
метаболички болести, репродуктивните перформанси, здравјето на вимето, здравјето на 
чапунките; контрола на инфективните болести, менаџментот на репродукцијата, 
млекопроизводството, здравјето на чапунките и вимето, мониторинг на метаболичките и 
инфективните болести, менаџментот на засушниот период и ремонтот на стадото. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 На сточараски фарми 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Тони Довенски 

 
КОД ФВМС ДС25 
ПРЕДМЕТ Заболувања на млечната жлезда 
КРАТОК ОПИС Целта на предметот е развивање на компентенции и вештини од областа на 



физиологијата на млечната жлезда, хормонска регулација на лактацијата, причините за 
настанување на невоспалителни и воспалителни болести на млечната жлезда и 
папилите со пореметување во протокот на млеко, можностите за примена на ултразвик и 
останати методи за дијагностика на непроодност на папилите, како и со модерните 
клинички и лаболаторис методи во дијагностика и лечење, постапки за спречување и 
сузбивање на болести на млечната жлезда. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за дијагностика на маститис 
 Лабораторија за квалитет на суровото млеко 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Тони Довенски 

 
КОД ФВМС ДС26 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја од физиологијата на животните 
КРАТОК ОПИС Цел на предметот е напредно изучување на нормалните функции на клетката, органите, 

апаратите и системите во здравите организми. Физиологијата ги проучува животните 
процеси и врската помеѓу системите внатре во организмот и поврзаноста на 
внатрешните системи на организмот со околината. Се изучуват и лабораториски 
биохемиски испитувања за пратење на здравствениот статус на животните кој е поврзан 
со благосостојбата на животните во различните системи и начини на одгледување. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за хистологија 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Владимир Петков 

 
КОД ФВМС ДС27 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја од физиологијата на рибите 
КРАТОК ОПИС Цел на предметот е напредно изучување на нормалните функции на клетката, органите, 

апаратите и системите во здравите организми. Физиологијата ги проучува животните 
процеси и врската помеѓу системите внатре во организмот и поврзаноста на 
внатрешните системи на организмот со околината. Се изучуват и лабораториски 
биохемиски испитувања за пратење на здравствениот статус на животните кој е поврзан 
со благосостојбата на животните во различните системи и начини на одгледување. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за хистологија 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Владимир Петков 

 
КОД ФВМС ДС28 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја од физиологијата на птиците 
КРАТОК ОПИС Цел на предметот е напредно изучување на нормалните функции на клетката, органите, 

апаратите и системите во здравите организми. Физиологијата ги проучува животните 
процеси и врската помеѓу системите внатре во организмот и поврзаноста на 
внатрешните системи на организмот со околината. Се изучуват и лабораториски 
биохемиски испитувања за пратење на здравствениот статус на животните кој е поврзан 
со благосостојбата на животните во различните системи и начини на одгледување. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за хистологија 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Владимир Петков 

 
КОД ФВМС ДС29 
ПРЕДМЕТ Хируршки техники кај домашни миленици 
КРАТОК ОПИС Предметот треба да овозможи продлабочување на теоретските и практичните знаења 

кои се потребни за разбирање на етиологијата и патогенезата, како и совладување на 
техниките за изведување хируршки зафати при трауматски, ургентни и елективни 
состојби, вклучувајќи и онколошки хируршки интервенции кај домашните миленици. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Клиника за миленици и копитари 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Пламен Тројачанец 

 
 
 



КОД ФВМС ДС30 
ПРЕДМЕТ Хируршки техники кај продуктивните животни 
КРАТОК ОПИС Предметот треба да овозможи продлабочување на теоретските и практичните знаења за 

анализа на состојбата, на поедини грла и на ниво на стадо, со производните 
заболувања кои бараат хируршка интервенција, продлабочување на техниките за 
изведување поедини хируршки интервенции кај продуктивни животни, вклучувајќи ги и 
болестите на акроподиумот, како и разработка на мерките за профилакса. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Фарма 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Пламен Тројачанец 

 
КОД ФВМС ДС31 
ПРЕДМЕТ Специјални ортопедски болести 
КРАТОК ОПИС Предметот треба да овозможи продлабочување на теоретските и практичните знаења 

кои се потребни за разбирање на етиологијата и патогенезата, како и совладување на 
техниките за изведување хируршки зафати на мускуло-коскениот систем, вклучително и 
зглобовите, тетивите, лигаментите и бурзите. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Клиника за миленици и копитари 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Пламен Тројачанец 

 
КОД ФВМС ДС32 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја од рентгенологијата и физикалната терапија 
КРАТОК ОПИС Теоретски дел: Рентгенски уред и рентгенски кабинет. Настанување и особини на 

рентгенските зраци. Рентгенска слика при рентгеноскопија и рентгенографија. Нативно, 
и снимање со контрастни средства. Рентгенски уреди со посебна намена. Превентива и 
заштита од извори на јонизирачко зрачење. Визуелна (радиолошка) дијагностика на 
заболувањата на респираторниот систем, срцето и големите крвни садови во градната 
празнина, дигестивниот и урогениталниот систем, како и коскениот и зглобниот систем. 
Дијагностика во форезични цели. Физички особини на ултразвукот. Ултразвучна слика, 
ултрасонографија на црниот дроб, слезената, панкреасот, бубрезите и мочниот меур, 
како и на срцето. 
Практичен дел: Работа со пациенти во клиниката, и користење на сопствената 
библиотека на рентгенограми. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
  Рентгенски кабинет 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Дине Митров 

 
КОД ФВМС ДС33 
ПРЕДМЕТ Неонатални заболувања кај преживните животни 
КРАТОК ОПИС Предавања: Правилно прифаќање и третман на младото после породувањето, 

како и нега за време и после пуерпериумот. Повреди на младенчињата за 
време на породувањето. Наследни, органски и заразни заболувања на 
младенчињата за време на првите денови и после пуерпериумот. 
Семинар: Споредбена примена на физиологијата на новороденчињата кај 
различни видови преживни животни. 
Вежби: Постапка со младенчињата после породувањето, обработка на 
папочната врвка, проценка на виталноста на младенчето, реанимација, преглед 
на леглото, обработка на пациентите со клинички знаци. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика  

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Дине Митров 

 
КОД ФВМС ДС34 
ПРЕДМЕТ Метаболички заболувања кај преживните животни 
КРАТОК ОПИС Предметот ќе им овозможи на студентите пошироки практични и теоретски знаења од 

областа на современиот интензивен начин на одгледување на малите и големите 
преживни животни. Предметот ќе овозможи воспоставување на систем за контрола на 
здравјето на стадото на фармските животни, со специјални методи за дијагностика на 
метаболички болести од органска и неорганска природа. На тој начин ќе се утврдат 



колку фармските животни се задоволни од режимот на нивното одгледување, така што 
секоја грешка во режимот на исхраната резултира со нарушувања во метаболичкиоот 
профил. Ако метаболичкиот профил е примарен проблем во стадото, тоа резултура со 
големи економски губитоци, со што може да се извршат одредени корекции во начинот 
на исхраната и одгледувањето. Предметот ги содржи основите на хематолошката и 
биохемиската анализа со вклучена ацидобазна рамнотежа, прегледот на бураговата 
содржина како и уринализата. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика  

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Дине Митров 

 
КОД ФВМС ДС35 
ПРЕДМЕТ Лабораториска дијагностика на болести на внатрешни органи кај преживни 

животни 
КРАТОК ОПИС Предметот  е со цел студентот да стекне запознавање на клиничките и лабораторискате 

дијагностички методи кои се користат за контрола на здравствениот стаус на малите и 
големите преживни животни. Болести кои се јавуваат кај малите и големите преживни 
животни се заразните болести од вирусна и бактериска етиологија, болести на ЦНС од 
прионска природа, метаболички заболувања од органска и неорганска природа и сите 
заболувања по органски системи. Во предметот се опфатени етиопатогенезата, 
клиничката слика, клиничката и лабораториската дијагностика, терапијата и 
профилаксата на преживните животни. Предметот ги опфаќа специфичностите на 
нивните испитувања и начинот на интерпретација на резултатите. Предметот ги содржи 
основите на серолошката и молекуларната дијагностика, како и  хематолошките, 
биохемиските анализи, како и уринализата. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика  

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Дине Митров 

 
КОД ФВМС ДС36 
ПРЕДМЕТ Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство 
КРАТОК ОПИС Цел на програмата е да ги воведе студентите во улогата и значењето на ветеринарната 

професија за безбедноста на храната и ветеринарното јавно здравство. Студентите се 
запознаваат со основите на микробиологијата на храната, труењата со храна, 
расипувања на храната како и европското и домашното законодавство од оваа област. 
Посебна целина претставува анализата на ризикот како и процесната контрола во 
производството на храната со постоечките современи контролни системи. Улога и 
задачи на официјалниот ветеринар во контролата на болестите кои задолжително се 
пријавуваат, хигиена на животните за колење, преработката на храната и 
манипулацијата во врска со безбедноста на храната. Лонгитудинален и интегриран 
пристап на производството на безбедна храна во однос на благосостојбата  на 
животните, хигиената, безбедноста и влијанието на храната врз здравјето на луѓето.  
Студентите ќе се запознаат со начини на земање на примероци за спроведување на 
националната мониторинг програма за Salmonella, резидуи и контаминенти во храната. 
Во вежбите се вклучени и запознавање со методите и практична работа со методи кои 
се применуваат во лабораториско тестирање на храната во однос на критериумите за 
нејзината безбедност. Исто така опфатени се и методите за тестирање на безбедност 
на водата. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за микробиологија на храна и добиточна храна 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Павле Секуловски 

 
КОД ФВМС ДС37 
ПРЕДМЕТ Микробиологија на храна 
КРАТОК ОПИС Целта на курсот е студентите да се здобијат со продлабочни теоретски 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. 



МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за микробиологија на храна и добиточна храна 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Павле Секуловски 

 
КОД ФВМС ДС38 
ПРЕДМЕТ Молекуларно-генетски методи и епидемиологија на труења со храна 
КРАТОК ОПИС Цел на програмата е да ги воведе студентите во современите методи на молекуларната 

дијагностика и генетските истражувања кои се користат во идентификацијата и 
генетската типизација на микроорганизмите потенцијални трујачи на храна. Типизација 
на бактеријски изолати: Фенотипски методи (серотипизација, фаготипизација, 
антимикробна отпорност) и Генотипски методи (гел електрофореза, методи базирани на 
секвенци). Запознавање со различните методи за молекуларна типизација како: 
Риботипизација, мултилокосна ензимска електрофореза, RAPD (Random Amplification of 
Polymorphic DNA), PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis), PCR техника. Основи на 
епидемиологијата на труења со храна. Класификација на труења со храна. Видови на 
аналитички студии: групна студија и студија со контролен случај. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за микробиологија на храна и добиточна храна 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Павле Секуловски 

 
КОД ФВМС ДС39 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја oд патофизиологијата 
КРАТОК ОПИС Напредно објаснување на патофизиолошките механизми на настанувањето на 

заболувањата кај поедини органски системи (според изборот на кандидатот). Вклучени 
се патофизиолошките механизми на инфективните и паразитарните заболувања. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф.  д-р Игор Улчар 

 
КОД ФВМС ДС40 
ПРЕДМЕТ Ветеринарна лабораториска медицина 
КРАТОК ОПИС Подробно запознавање со лабораториските тестови кои се однесуваат на промените во 

хематопоетскиот систем и на крвните елементи, на биохемиските промени во плазмата 
и серумот, како и во урината. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф.  д-р Игор Улчар, доц. д-р Горан Николовски 

 
КОД ФВМС ДС41 
ПРЕДМЕТ Цитолошка дијагностика 
КРАТОК ОПИС Запознавање со основните принципи на цитолошката дијагностика кои се користат во 

рутинската дијагностичка пракса. Квантитативна и квалитативна анализа на клетките 
присутни во аспиратите на органи, на телесни течности, исцедоци и ткивни брисови. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф.  д-р Игор Улчар 

 
КОД ФВМС ДС42 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја од општа патологија 
КРАТОК ОПИС Општата патологија ги запознава студентите со патолошките процеси и патолошките 

состојби во организмот, што има за цел студентите подобро да ја разберат патогенезата 
на болестите. Исто така, Општата патологија има за цел да ги запознае студентите со 
основните карактеристики на патохистолошката дијагностика, односно со земањето и 
подготовката на материјалот за патохистолошка дијагностика, боењето на 
патохистолошките препарати, како и поставувањето на патохистолошката дијагноза. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за патохистологија и цитологија 
 Лабораторија за имунохистохемија 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Трпе Ристоски 



 
КОД ФВМС ДС43 
ПРЕДМЕТ Одбрани поглавја од специјална патологија 
КРАТОК ОПИС Специјалната патологија има за цел да ги запознае студентите со патолошко 

анатомските промени на сите органски системи. Со правилно утврдување на 
настанатите патолошко анатомски промени, на студентите ќе им помогне во 
поставувањето на конечната дијагноза за угинувањето на животните. Специјалната 
патологија воедно има за цел да ги запознае студентите со опремата и начинот на 
обдукција на животните, како и со составувањето на обдукцискиот протокол. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за патохистологија и цитологија 
 Обдукциска сала 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Трпе Ристоски 

 
КОД ФВМС ДС44 
ПРЕДМЕТ Онкологија 
КРАТОК ОПИС Во овој предмет ќе се изучува патогенезата (канцерогенезата) на туморите, нивната 

етиологија, класификација, како и карактеристиките на бенигните и малигните тумори. 
Имајќи го во предвид клиничкото значење на туморите, посебно внимание ќе се посвети 
на клиничките карактеристики на туморите, лабораториската дијагостика 
(патохистолошка и цитолошка) и третманот на туморите.  
Применувајќи ја најновата класификација на туморите, во текот на наставата ќе бидат 
опфатени туморите на сите органски ситеми, со посебен осврт на туморите на кожата и 
туморите на млечната жлезда. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за патохистологија и цитологија 
 Лабораторија за имунохистохемија 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Трпе Ристоски 

 
КОД ФВМС ДС45 
ПРЕДМЕТ Дерматопатологија 
КРАТОК ОПИС Дерматопатологијата има се поголемо значење во клиничката патологија бидејќи голем 

дел од болестите кои се од неинфективна природа (ендокрини пореметувања, алергиски 
реакции, автоимуни болести и сл.) се манифестираат со пореметување на кожата. Во 
овој предмет ќе бидат опфатени кожните заболувања кај домашните животни настанати 
од инфективна и неинфективна природа. Покрај патохистолошката дијагностика, во 
текот на наставата посебно внимание ќе се посвети на примената на цитолошка 
дијагностика во дерматопатологијата. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за патохистологија и цитологија 
 Лабораторија за имунохистохемија 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Трпе Ристоски 

 
КОД ФВМС ДС46 
ПРЕДМЕТ Ветеринарна легислатива и етика 
КРАТОК ОПИС Предметот ќе ги опфати сите законски прописи со кои се регулира ветеринараната 

дејност во Република Македобија. Во предметот исто така ќе се посвети внимание на 
болестите од форензички аспект, пред се на скриеноста, знатноста и времетраењето на 
истите. Етиката во овој предмет се обработува од аспект на моралот и етичкото 
однесување на ветеринарните доктори при извршување на својата професиионална 
дејност. Воедно, програмата ги запознава студентите со практична примена на законите 
во вршењето на секојдневната ветеринарна пракса и со кодексите на ветеринарно-
медицинската етика. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Ристо Проданов, доц. д-р Трпе Ристоски 

 
КОД ФВМС ДС47 
ПРЕДМЕТ Модели на исхрана со патологија на исхраната кај фармските животни 
КРАТОК ОПИС Во додипломските студии студентите ги изучуваат само општите принципи на исхрана 

на фармските животни. Подеталното изучување на исхраната кај одредени видови и 
категории на фармски животни бара подетално познавање на принципите на нивната 



исхрана. Ова посебно се однесува како на основните хранливи и делотворни 
компоненети така и на потребите кај животните во зависност од возраста, фазите и 
технологиите на производство. Од таа причина предметот ќе ги покрие деталните 
познавања за претходно споменатите параметри. Програмата ќе опфати и изучување на 
патолошките аспекти на исхраната со одредени видови хранива кои се користат во 
исхраната на фармските животни. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лаборатории на Институтот за  храна 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Ристо Проданов 

 
КОД ФВМС ДС48 
ПРЕДМЕТ Нутриционистички нарушувања кај домашни миленици 
КРАТОК ОПИС Во текот на многу години се развиваше и разјаснуваше основниот принцип на 

нутриционистичките пореметувања кај домашните миленици. Со сегашните информации 
за клиничкиот нутриционизам кај милениците, се отвораат потребите за изучување на 
различните индивиудални нутрициски побарувања и душевниот склоп во однос на 
потребите на метаболизмот и специфичниот нутрициски елемент. Дисциплините и 
научните истражувања кои се применуваат на основните методи на исхрани кај 
домашните миленици започнаа да се применуваат од неодамна, а се применуваат од 
клинички аспект на нутриционизмот како резултат на научните информации. Секако дека 
темите кои се изучуваат ќе му помогнат на студентот да ги разбере основните принципи 
на нутриционизмот во однос на патолошката состојба која е присутна кај заболеното 
животно, начинот на применување како и времетраењето на посебниот тип на исхрана. 
Материјалите во овој предмет се однесуваат на разјаснувањето на основните принципи 
на клиничкиот нутриционизам кој ќе се совладува преку консултации; апликативниот дел 
од клиничкиот нутриционизам кој ќе се совладува во текот на активната работа со 
пациенти со различна етиологија, следење на животни кои имаат единствени 
нутриционистички побарувања. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Клиника за миленици и копитари 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Ристо Проданов, доц. д-р Горан Николовски 

 
КОД ФВМС ДС49 
ПРЕДМЕТ Болести на панкреас кај домашни миленици 
КРАТОК ОПИС Предноста при запознавањето на ендокринолошките пореметувања ќе овозможи 

воспоставување на соодветни лабораториски методи за мерење на концентрациите на 
хормоните во различните фази на заболувањата. Особен аспект е насочен кон 
ендокрината инсуфициенција на панкреасот и дијагностиката на diabetes mellitus, преку 
тест на оптеретување со глукоза, одредување на кривата на глукоза како и одредување 
на оптималната доза на инсулин. После отслушувањето на овој предмет, кандидатот ќе 
може самостојно да ги интерпретира наодите врз чија основа ќе може да постави 
сомнеж на патологијата на одредениот орган и на тој начин да ја дијагностицира 
болеста  воспостави соодветна терапија. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Клиника за миленици и копитари 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Горан Николовски 

 
КОД ФВМС ДС50 
ПРЕДМЕТ Лабораториска дијагностика на внатрешни заболувања кај малите 

животни 
КРАТОК ОПИС Испитување на комплетна крвна слика, толкувања на биохемиски профил кај 

гастроинтестинални промени, црн дроб, анализа на крвен размаз, одредување на 
протеини, протеини кај акутна фаза, липемија, хемолиза, жолтило. После одслушување 
на на овој модул кандидатот ќе може самостојно да ги интерпретира лабораториските 
наоди врз чија основа ќе се постави сомнеж на одредена патологија на соодветниот 
органски систем или орган со што ќе се доближат до воспоставување на дијагнозата и 
одредување на понатамошните испитувања. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Клиника за миленици и копитари 
 Биохемиска лабораторија 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Горан Николовски, проф. д-р Игор Улчар 



 
КОД ФВМС ДС51 
ПРЕДМЕТ Менаџмент на синџирите за набавка на анимални производи и 

управување со квалитетот 
КРАТОК ОПИС Во овој курс студентите ќе се запознаат со целиот процес на вертикална интеграција во 

производствениот процес од нива до трпеза, што представува една од основните 
препораки на Европската Унија. Следливоста на синџирите за набавка представува 
основен предуслов за воведување на концепт на безбедност на храната, како и 
спроведување на тотална контрола на квалитетот. Овој тип на знаења ќе бидат 
неопходни за сите оние кои ќе работат било каде во синџирот за производство или за 
контрола на прехрамбените, а особено на анималните производи. Местото и улогата на 
потрошувачите ќе биде исто така обработена во рамкте на овој курс. Во кратки црти во 
овој курс ќе се обработат поим и видови на канали за набавка на анимални производи, 
транспорт и логистика, видви на дистрибуција, донесување на одлуки за каналите за 
набавка, нивна организација, контрола и економски аспекти. Исто така овој курс ќе 
опфати поим за управување со квалитетот, тотален менаџмент со квалитет и место и 
улога потрошувачите во процесот од нива до трпеза. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Благица Сековска 

 
КОД ФВМС ДС52 
ПРЕДМЕТ Маркетинг и менаџмент на ветеринарна пракса 
КРАТОК ОПИС Во рамките на Европската асоцијација на ветеринрни факултети станува се појасно дека 

т.n soft skills се неопходност за иден успешен развој на ветеринарната професија. 
Поради тоа во овој курс на студентите ќе им се понуди интегриран пристап  на 
основните маркетинг и менаџмент принципи симнати и аплицирани на микро ниво - на 
ниво на ветеринарната пракса. Во курсот ќе биде опфатен процесот на дизајнирање на 
услуги, начините на управување и развој на човечките ресурси, основните принципи за 
комуникација со клиенти, значењето на изгледот на ветеринарната пракса од аспект на 
привлеквање на клиенти, изработување на соодветен бизнис план и раководење со 
ветеринарната пракса. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Благица Сековска 

 
КОД ФВМС ДС53 
ПРЕДМЕТ Комуниколошки и етички принципи во односите со клиентите 
КРАТОК ОПИС Според препораките на OIE и EAVE комуникацијата со клиентите представува една од 

основните препораки во насока на иден развој на ветеринарната професија. Овој курс ќе 
им овозможи на студентите стекнување на основните познавања и принципи на бизнис 
комуникацијата, очекувања на клиентите и како да се задоволат тие очекувања, поим за 
канали на комуникација, основни принципи на односите со јавноста, основни принципи 
на етика аплицирана во бизнис релациите, начини за успешно преговарање и 
договарање како и правила за комуникација во услужните дејности. Курсот ќе им 
помогне на студентите во унапредувањето и развојот на ветеринарната пракса, но и 
останатите бизнис релации. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Благица Сековска 

 
КОД ФВМС ДС54 
ПРЕДМЕТ Економика на здравје и производство на животни 
КРАТОК ОПИС Темата на овој курс ќе биде улогата на ветеринарната професија и ветеринарната 

организација во процесот на заштитан на здравјето на животните преку запознавање со 
законитостите на понудата и побарувачката на ветеринарни услуги, однесување на 
потрошувачите, фактори за развој на услугата,  теории за производство од аспект на 
трошоци и бенефит (теорија на cost and benefit), економска ефикасност, анализа на 
процесот за носење одлуки при дејствувањето на ветеринарот, влијанието на 
ветеринарната служба врз развојот на сточарството, организација на производство од 
аспект на контрола на здравјето на животните. 

МЕСТО НА  ФВМС 



ИЗВЕДУВАЊЕ 
ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Благица Сековска 

 
КОД ФВМС ДС55 
ПРЕДМЕТ Аналитички методи за следење на безбедноста на храната 
КРАТОК ОПИС Целта на овој модул е разбирање на принципите и постапките во аналитиката на 

прехрамбените производи. Методологијата вклучена во овој модул ќе зависи од 
компонентата која се определува, природата на производот кој се анализира, целта на 
анализата и расположивата опрема. Ќе се разгледаат принципите на најважните 
аналитички техники како гасна и течна хроматографија, спектроскопија, електрофореза 
и ЕЛИСА методи за определување на резидуи и контаминенти во храната, протеински и 
масно-киселински профил, витамини и минерали, специфични адитиви во храната како 
и истражувања за присуство на други токсиколошко важни микросостојки во 
намирниците. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за резидуи и контаминенти 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 

 
КОД ФВМС ДС56 
ПРЕДМЕТ Резидуи и контаминенти како хемиски ризици по безбедноста на храната 
КРАТОК ОПИС Антропогени и природни контаминенти во намирниците; Извори и патишта на 

внесување; Хемизам на делување и нивни својства; Можни штетни влијанија; Значење 
на резидуите од тешки метали, микотоксини, пестициди и остатоци од ветеринарни 
лекови во храната со оглед на нивното влијание врз здравјето на луѓето (MDK, ADI, 
PTWI); Ризик, процена на ризик и управување со ризикот; Законска регулатива кај нас и 
во ЕУ.   

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за резидуи и контаминенти 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 

 
КОД ФВМС ДС57 
ПРЕДМЕТ Хемија и аналитика на  храна 
КРАТОК ОПИС Хемискиот состав на храната е од непроценлива важност од различни гледишта, 

вклучувајки ги исхраната и здравјето,токсикологијата и безбедноста, стабилноста на 
микроорганизмите, хемиските и физичките промени. Анализата на овие состојки 
обезбедува информација за конзументите за прехрамбената вредност на храната, 
обезбедуваат квалитет во текот на производството и чувањето, а се неопходни и поради 
законските регулативи. Тематските единици ќе вклучат законски регулативи за храната, 
земање на примероци, припрема на примероците, преглед на методите за одредување 
на основните состојки, аналитичката постапка за одредување на основните состојки 
(вода/суви материи, пепел/минерални материи, протеини, масти, шекери) како и 
пишување на аналитички извештај. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за резидуи и контаминенти 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 

 
КОД ФВМС ДС58 
ПРЕДМЕТ Паразитарни зоонози 
КРАТОК ОПИС Предавања: гиардиоза, балантидиаза, криптоспоридиоза, токсоплазмоза, лишманиоза, 

бабезиоза, неуроцистицеркоза, ехинококоза, дипилидоза, ценуроза, фасциолоиза, 
окуларна ларва мигранс и висцерална ларва мигранс синдром, кутан ларвален синдром, 
стронгилоидоза, анизакиаза, трихинелоза, дирофилариоза, невообичаени хумани 
инфенции предизвикани од анимални паразити, крлежи, инсекти и други ектопаразити 
како вектори на хумани паразитарни заболувања. Практично: паразитолошко 
испитување на фецес, крв и ткиво 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за бактериологија 
 Лабораторија за вирусологија 
 Лабораторија за паразитологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Јована Стефановска 



 
КОД ФВМС ДС59 
ПРЕДМЕТ Имунопаразитологија 
КРАТОК ОПИС Предавања: Базични принципи на имунопаразитологија,презентација на паразитарните 

антигени, клеточен и хуморален имунитет индуциран со протозоарни паразити и  
хелминти. Како паразитите го напаѓаат имуниот систем (имун одговор на паразити). 
Улогата на мрежата на цитокините во заштита против паразитарните инфекции и во 
имунопатологијата. Паразити и алергии. Можности од специфична имунолошка заштита 
од паразитарните инфекции (вакцини против паразитарните заболувања) Практично: 
ELISA, дот- ELISA, имунофлуоресценција, цитометрија, real time-PCR. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за бактериологија 
 Лабораторија за вирусологија 
 Лабораторија за паразитологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ доц. д-р Јована Стефановска 

 
КОД ФВМС ДС60 
ПРЕДМЕТ Напредни методологии во ветеринарната епидемиологија 
КРАТОК ОПИС Предметот опфаќа обука на студентите за планирање и дизајнирање  на истражувања, 

разбирање и примена на епидемиолошките мерки против појава на болести, одбирање 
на прикладен дизајн за истражување итн. Дизајнирање на контролни и ерадикациски 
програми за болестите кај животните. Најчести пропусти во праксата на контролно-
ерадикациските програми. Развој на информациски системи за ипмплементација на 
епидемиолошки програми. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за бактериологија 
 Лабораторија за вирусологија 
 Лабораторија за паразитологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Славчо Мреношки 

 
КОД ФВМС ДС61 
ПРЕДМЕТ Серолошки методи во ветеринарната дијагностика 
КРАТОК ОПИС Предметот опфаќа обука на студентите за изведба и проценка на основните и 

напредните серолошки методи во дијагностиката на најважните болести кај животните, 
со посебен акцент на болестите присутни во Република Македонија. Дијагностички 
карактеристики на серолошките методи и влијание на добиените резултати врз 
контролно-ерадикациските програми. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Славчо Мреношки 

 
КОД ФВМС ДС62 
ПРЕДМЕТ Молекуларни методи во ветеринарната дијагностика 
КРАТОК ОПИС Предметот опфаќа обука на студентите за изведба и проценка на молекуларните 

методи во дијагностиката на најважните болести кај животните, со посебен акцент на 
болестите присутни во Република Македонија. Освен дијагностиката (PCR, real time-
PCR) во курсот е опфатенo и секвенционирањето - споредба на секвенци, изработка и 
интерпретација на епидемиолошки стебла, и епидемиолошко пратење на болестите со 
помош на генетските секвенци. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Славчо Мреношки 

 
КОД ФВМС ДС63 
ПРЕДМЕТ Вирусолошки методи во ветеринарната дијагностика 
КРАТОК ОПИС Предметот опфаќа напредна обука на студентите за теоретско запознавање на 

најважните вирусни заболувања присутни во Република Македонија како и напреден 
практичен курс во нивната дијагностика. 

МЕСТО НА  ФВМС 



ИЗВЕДУВАЊЕ  Лабораторија за вирусологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Славчо Мреношки 

 
КОД ФВМС ДС64 
ПРЕДМЕТ Бактериологија и дијагностика на најважните бактериски болести 
КРАТОК ОПИС Предметот опфаќа напредна обука на студентите за теоретско запознавање на 

најважните бактериски заболувања присутни во Република Македонија како и напреден 
практичен курс во нивната дијагностика. 

МЕСТО НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ 

 ФВМС 
 Лабораторија за бактериологија 
 Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика 

ИЗВЕДУВАЧ проф. д-р Славчо Мреношки 

 


