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КОРИСТЕНИ ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ 
 
Елаборатот за акредитација на студиските програми за трет циклус 

студии на Факултетот за ветеринарна медицина е во согласност со одредбите 
на: 

 
1) Законот за високо образовани на Република Македонија, 
2) Правилникот за организација, работа, начинот на одлучување, 
методологијата, постапката за акредитација, критериумите и стандардите за 
акредитација, како и другите прашања во врска со работатат на Одборот за 
акредитација на високото образование на Република Македонија,  
3) Статутот на УКИМ,  
4) Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување  и 
студирање на трет циклус универзитетски на УКИМ, 
5) Правилникот за донесување на студиски програми на УКИМ, 
6) Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат 
студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, 
7). Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации. 
 
 



 

ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
 

1. ВОВЕД 
 
  Со цел усогласување со новиот Закон за високото образование (Сл. весник бр. 
35/2008 и бр. 103/2008) и воведувањето на препораките од Болоњската Декларација, 
Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарната медицина донесе одлука за 
воведување програма за докторски студии од трет циклус од научното поле Ветеринарна 
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“ во Скопје. 

Факултетот за ветеринарна медицина е институција со дведецениска традиција, за 
кое време извршува високообразовна, научно-истражувачка, апликативна и високостручна 
дејност во областа на ветеринарно-медицинските науки, како и студиски и 
научноистражувачки  и други научни области поврзани со основната дејност на факултетот. 

Главна задача на Факултетот за ветеринарна медицина е да обезбеди квалитетно и 
компетативно високо образование на кадри во областите кои ги покрива. 

Факултетот врши континуирано иновирање на студиските програми, во склад со 
современи научни достигнувања, како и на методите и средствата за изведување на 
наставниот процес. 

Во изминатиот период се реализираат интегрирани студии од првиот и вториот 
циклус, односно академски додипломски студии во траење од 5,5 години, со оптоварување 
од 330 ЕКТС кредити. 

Новите докторски студии се составен дел на новиот модел за градење на кариера кој 
на идните истражувачи им дава подобра перспектива за индивидуален 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 соодветните технологии. 

Студиската програма ќе биде организирана како програма  за доктори на науки со 
цел едукација на истражувачи кои на почетокот на својата професионална кариера 
покажуваат поголем интерес за науката како професија, како и за истражувачи кои ќе 
сакаат да ги поврзат биотехничките науки со индустриската практика со што тие ќе се 
стекнат со научки квалификации за работа во одредени специјалности од разните 
биотехнологии. 

Студиската програма има за цел да создаде општествено одговорни лица со 
способност за критичко размислување, здрав скептицизам и чувство за тимска работа, како 
и истражувачи со темелни научни познавања кои ќе го подржуваат истражувачкиот и 
технолошкиот развој и унапредување на полето на биотехничките науки, ќе бидат отворени 
за нови технологии, ќе придонесат за градење на јака економија и поздраво и 
попродуктивно општество. 

Имајќи предвид дека само научно-описменетото општество кое е свесно за 
придобивките од науката и технологијата останува научно и технолошки компетитивно, 



 

студиската програма има за цел да биде континуирана поддршка за достоен развој на 
идните генерации. 
 
 

2. ОПШТ ДЕЛ  
 

- Предлагач: Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ – Факултет за ветеринарна 
медицина – Скопје  

- Студиска програма од трет циклус на студии – докторски студии по 
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

- Траење на студиите: 3 години (6 семестри)  
Условите и начинот на запишување на студиите се во согласност со Законот за 

високот образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, како и со попрецизно утврдените критериуми објавени во конкурсот од 
страна на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Право на запишување на докторски студии на Факултетот за ветеринарна медицина 
согласно со член 14 и член 15 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии на Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје имаат лица кои завршиле соодветни студиски програми и кои 
ги исполнуваат основните критериуми. 

На студиската програма за докторските студии по ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
право на запишување имаат лица кои имаат:  

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 магистар 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 еден од светските јазици. Доказ за познавање на светски јазик е 
сертификат од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ или меѓународен 
сертификат/диплома за претходно стекнато образование на соодветниот светски 
јазик.  
 
Критериумите за рангирање на кандидатите се:  

• 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 



 

 
Студиската програма овозможува стекнување на научното звање Доктор на науки. 

 
3. СТУДИСКА ПРОГРАМА – ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

    Согласно со член 27, член 28 и член 29 од Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Докторските студии траат 3 години, што 
изнесува 180 ЕКТС-кредити. Студиските програми се состојат од: 
 

1. Обука за истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;  
2. Едукација, што изнесува 30 ЕКТС-кредити; 
3. Пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација, што изнесува 120 ЕКТС-

кредити. 
 
Обуката за истражување опфаќа:  

 Три предмети за стекнување стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување, што изнесува 12 ЕКТС-кредити (сите предмети од оваа група 
изнесуваат по 4 ЕКТС-кредити), и тоа предметот: научно-истражувачка етика, еден 
предмет од групата предмети методологија на истражувањето и уште еден предмет 
од понудената листа на други предмети од обуката за истражување, која по предлог 
на носителите на студиските програми, ја потврдува Универзитетскиот стручен 
совет за докторски студии; 

 Докторски семинари, конференции и работилници од истражувачка практика, што 
изнесува 18 ЕКТС-кредити. 
 
Едукацијата опфаќа предмети од полето, областа и од потесната област на 

истражување, што и изнесува 30 ЕКТС-кредити. 
Студиската програма од трет циклус по ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се 

резлизира како редовни студии со следните форми на настава: предавања, аудиториски, 
лабораториски, компјутерски вежби, семинари и конференции. Редовната настава ќе се 
реализира за наставните предмети каде што се пријавени минимум 5 студенти. Кога бројот 
на студенти е помал од 5, се организира индивидуална настава. 

Оптоварувањето на студентите ќе се реализира и преку посебни облици на 
активности, како индивидуална истражувачка работа и презентации на резултатите преку 
извештаи на докторски семинари, работилници и конференции. Внимание ќе се посветува 
на индивидуалната работа со студентите во вид на менторска работа и консултации. 
Обемот и организирањето на студиите ќе се изврши во согласност со член 112 од Законот за 
високо образование на РМ и Правилникот за единствен кредит систем на Универзитетот 
согласно ЕКТС методологијата, односно вкупното оптоварување на студентите се изразува 
преку обемот од 60 кредити годишно, по 30 часа работен ангажман по кредит. 

Проверка на знаењето ќе се врши преку континуирано оценување или преку завршен 
испит. Конечната оценка на секој од наставните предмети на оваа студиска програма се 
формира на основа на континуираното или завршно оценување преку постигнатите 
резултати на студентот. Конечната оценка се формира врз основа на вкупниот број бодови 
од континуираното или завршното оценување кои студентот ги освоил, при што 
максималниот број на освоени бодови е 100. Оценувањето ќе се врши согласно Законот за 



 

високо образование на РМ со примена на нумеричкиот систем на оценување. Студентот ја 
совладува студиската програма преку полагање испити со што остварува одреден број на 
ЕКТС-кредити, во согласност со структурата на студиската програма. 

Наставата по предметните програми ќе се изведува на македонски и/или англиски 
јазик во зависност од јазичната хомогеност, односно хетерогеност на групата студенти на 
соодветната студиска програма. Докторската теза ќе се пишува на македонски и/или 
англиски јазик. Одбраната на на докторската теза ќе биде јавна, на макеонски јазик. 
 

4. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

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 во Скопје (ФВМС) донесе одлука 
за воведување програма за докторски студии од трет циклус од областа ветеринарна 
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 насоки, 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 
нивната 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 безбедноста на храната како 
професионално определување, како и за истражувачи кои ќе сакаат да ги продлабочат 
своите научни квалификации за работа во одредени потесни области од безбедноста на 
храната. 

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 донесува на зеднички 
програми за докторски студии (Baljer, G. et al., Journal of Veterinary MediEducation 31 (3), 
239-241, 2004). Како последица на претходно споменатата потреба одсоработка во иднина 
се отвораат перспективи за соработка на заеднички докторски програми и со ветеринарните 
факултети во Европа (joint study programme). 

Новите докторски студии се составен дел на новиот модел за градење на кариера кој 
на идните истражувачи им дава подобра перспектива за индивидуален 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 докторски студиум ќе се развива во склад со 
постојните 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 предмeтите 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. 
 
Прилог бр. 2а Задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските 
програми од третиот циклус на студии 

1. Карта на високообразовната 
установа  Прилог 1 

1а. Општи дескриптори на 
квалификации за секој циклус на 
студии согласно со Уредбата за 
националната рамка на високо-
образовните квалификации  

Прилог 2 

1б.  Специфични дескриптори на 
квалификацијата со кои се 
одредуваат резултатите од 
учењето за поединечна студиска 
програма согласно со Уредбата за 
националната рамка на високо-
образовните квалификации  

Прилог 3 
 

2.  Одлука за усвојување на 
студиската програма од 
Наставно- научниот совет на 
единицата, односно Советот на 
научната установа  

Прилог 4 
 

3. Одлука за усвојување на 
студиската програма од 
Ректорската управа или 
Универзитетскиот сенат, односно 
Советот на научната установа  

Прилог 5 
 

4. Научно-истражувачко подрачје, 407 Ветеринарна медицина 



 

поле и област, каде припаѓа 
студиската програма  
 

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 Болести на непреживни животни 
40712 Болести на мали животни 
40713 Болести на живина 
40714 Болести на риби, пчели и дивеч 
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 
40724 Гинекологија и акушерство со стерилитет 
40725 Терапија и здравствена заштита на 
животни 
40726 Ендокринологија и биотехнологија во 
репродукцијата 
40727 Зоохигиена 
40728 Хигиена и технологија на производи и 
суровини од животинско потекло 
40729 Здравствена заштита на животните од 
аспект на зачувување на животната средина 
40730 Исхрана – диететика 
40731 Управно ветеринарство 
40732 Судска ветеринарна медицина 
40733 Историја и етика, деонтологија во 
ветеринарната медицина 
40734 Друго 

5. Степен на образование (трет 
циклус)  

VIII 

6. Цел и оправданост за воведување 
на студиската програма  
 

Да создава општествено одговорни лица со 
способност за критичко размислување, здрав 
скептицизам и учество за тимска работа, како и 



 

стражувачи со темелни научни познавања кои ќе 
го подржуваат истражувачкиот и технолошкиот 
развој   и унапредување на полето на безбедноста 
на храната, ќе бидат отворени за нови 
технологии, ќе придонесат за градење на јака 
економија и   поздраво и попродуктивно 
општество.  

7.  Години и семестри на траење на 
студиската програма  

3години 
6 семестри 

8. ЕКТС кредити со кои се стекнува 
студентот  

180 

9. Начин на финансирање, а за 
приватните високообразовни и 
научни установи и доказ за 
обезбедена квалитетна 
финансиска гаранција за 
студиската програма  

Средствата за реализација на доктоските студии, 
согласно, согласно со Член 79 од Правилникот за 
докторски студии, се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија, со школарина  и други 
давачки на студентите на докторските студии, на 
начин и во постапка утврдени со закон.  

10. 

Услови за запишување 
 

Условите и начинот за запишување на студиите 
се во согласност со Законот за високото 
образование, Правилникот за условите,  
критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии –докторски 
студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје, како и со попрецизно утврдените 
критериуми објавени во Конкурсот од страна на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

11. Структура на студиската 
програма согласно правилникот 
за организирање на докторски 
студии на единицата, број на 
предвидени предмети и стекнати 
кредити, како и број на кредити 
стекнати со изработката на 
докторскиот труд 

Табела 1 
 

12.  Податоци за просторот предвиден 
за реализација на студиската 
програма  
 

ФВМС располага со 5 згради со вкупна површина 
од  3660 m2, 3 предавални (50, 40 и 30 места), 1 
информатичка училница, библиотека, 15 
лаборатории, 1 клиника и 1 рентгенски кабинет. 

13. Листа на опрема предвидена за 
реализација на студиската 
програма  

Прилог 6 
 

14. Предметни програми со 
информации согласно со членот 4 
од овој правилник  

Прилог 7 
 

15.  Список на наставен кадар со 
податоци наведени во членот 5 од 

Прилог 8 
 



 

 
  

овој правилник 
16. Изјава од наставникот за давање 

согласност за учество во 
изведување на настава по 
одредени предмети од студиската 
програма  

/ 

17. Согласност од високообразовната 
установа за учество на 
наставникот во реализацијата на 
студиската програма  

/ 

18. Информација за бројот на 
ментори  Прилог 9 

19. Информација за бројот на 
студенти за запишуодлука 
ннвање во првата година на 
студиската програма  

Прилог 5 

20. Информација за бројот на 
наставници во полето односно 
областа од 
научноистражувачкото подрачје 
неопходни за организирање на 
докторски студии  

Прилог 8 

21. Информација за обезбедена 
задолжителна и дополнителна 
литература  

Прилог 7 

22.  Информација за веб страница http://www.ukim.edu.mkhttp://www.fvm.ukim.edu.
mk/ 

23. Информација за реализација на 
научноистра-жувачки проекти со 
кои се опфатени најмалку 20% од 
наставниот кадар  

Прилог 10 

24. Научниот назив со кој се 
стекнува студентот по 
завршување на студиската 
програма  

Доктор на науки по ветеринарна медицина  

25. 
Обезбедена меѓународна 
мобилност на студентите  
 

Меѓународната мобилност на студентите се 
реализира преку WetNest  CEEPUS мрежата и 
преку Erasmus програмата. Подеталните 
информации за горенаведено можат да се најдат 
на веб-страната на ФВМС. 

26. Активности и механизми преку 
кои се развива и се одржува 
квалитетот на наставата  

Внатрешна и надворешна евалуација, анонимни 
анкети од страна на студентите  

26а. Резултати од самоевалуација Прилог 11 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И Л О Г 1  



 

 
 

Назив на високообразовната 
установа 

Република Македонија 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје 

Седиште ул. Лазар Поп Трајков бр. 5/7, Скопје 
Вид на високообразовната 
установа Јавна 

Податоци за основачот (на 
приватната 
високообразовната установа) 

/ 

Податоци за последната 
акредитација 

Решение на Одбор за акредитација бр. 12-107/1   
од 19.11.2009 год. (Прв и втор циклус 
интегрирани студии по Ветеринарна медицина) 
 
Решение на Одбор за акредитација бр. 12-14/2   
од 13.3.2013 год. (Прв и втор циклус 
петиполгодишни интегрирани студии по 
Ветеринарна медицина) 
 
Решение на Одбор за акредитација  
бр. 12-95/5 од 4.3.2011 Трет циклус Докторски 
 студии по ветеринарна медицина 
 
Решение на Одбор за акредитација бр. 12-223/2  
од 25.7.2012 (Трет циклус Докторски студии по 
безбедност на храна) 
 
 
Решение на Одбор за акредитација 
бр. 12-15/2 од 12.03.2013 Трет циклус Докторски 
студии по ветеринарна медицина 
 

Студиски и научно-
истражувачки подрачја за 
кои е добиена 
акредитацијата 

Прв и втор циклус – Интегрирани студии по 
ветеринарна медицина акредитација 2009 
година 
 
Прв и втор циклус – Петиполгодишни 
интегрирани студии по ветеринарна медицина 
акредитација 2013 година 
 
Трет циклус Докторски студии по ветеринарна 
медицина акредитација 2011 година 
 
Трет циклус Докторски студии по ветеринарна 
медицина акредитација 2013 година 
 



 

Трет циклус Докторски студии по безбедност на 
храна – акредитација 2012 година 

Единици во состав на 
високообразовната установа / 

Студиски програми што се 
реализираат во единицата 
која бара проширување на 
дејноста со воведување на 
нова/и студиска/и 
програма/и 

Интегрирани студии прв и втор циклус по 
ветеринарна медицина 
Докторски студии трет циклус по ветеринарна 
медицина 
Докторски студии трет циклус по безбедност на 
храна 

Податоци за просторот 
наменет за изведување на 
наставната и истражувачката 
дејност 

5 згради со вкупна површина 3660 m2, 3 
предавални (50, 40 и 30 места), 5 вежбални, 3 
училници, библиотека, 15 лаборатории, 2 сали 
за секција, 1 клиника и 1 рентгенски кабинет) 

Податоци за опремата за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

Дадени се во прилог бр. 6 на овој документ 

Број на студенти за кој е 
добиена акредитација 

Интегрирани студии прв и втор циклус по 
ветеринарна медицина – 50 
Докторски студии трет циклус по ветеринарна 
медицина – 9 
Докторски студии трет циклус по безбедност на 
храна – 9 

Број на студенти (првпат 
запишани) 5 

Број на лица во наставно-
научни, научни и наставни 
звања 

Редовни професори – 13 
Вонредни професори – 2 
Доценти – 9 
Научни соработници – 4 

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитет на студиите 

Студентска анкета 
Самоевалуација 

Податоци за последната 
спроведена надворешна 
евалуација на установата 

Надворешната евалуација е спроведена од 
страна на Агенцијата за евалуација на високото 
образование на Република Македонија во 
октомври 2003 година, а извештајот бр.  0302-
2649 е доставен на 25.6.2004 година, (прилог бр. 
11) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

П Р И Л О Г 2 
  



 

 
 

 
 
 
 

ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ СТЕКНАТИ НА 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ (ТРЕТ ЦИКЛУС) НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 
Докторски студии – Доктор на науки по ветеринарна медицина 

Студиска програма – Ветеринарна медицина 
3. циклис, 3 години, 6 семестри, 180 ЕКТС-кредити – VIII 

Квалификации Дескриптори на квалификациите 
Знаење и 
разбирање 

Покажува темелни познавања на полето на ветеринарната медицина и 
совршено познавање и разбирање на научно-истражувачките методи и 
вештини во рамките на својата потесна област, согласно со највисоките 
меѓународни стандарди. 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

Покажува способност да креира, да адаптира или да толкува оригинално 
научно истражување. 
Има направено придонес во проширувањето на знаењата во рамките на 
својата потесна област или на ветеринарната медицина во целина, на 
национално или меѓународно ниво, преку соригинални истражувања 
вреднувани на ниво на национални и интернационални рецензирани 
публикации. 

Способност за 
проценка 

Покажува способност и компетентност за критичка анализа, оценување и 
проценка на нови и сложени идеи, кои се предмет на научно 
истражување. 
Покажува способност за самостојно иницирање и учество во разни 
национални и меѓународни активности од научен и стручен карактер 
Покажува способност за независно иницирање и водење на истражувачки 
и развојни проекти, со цел стекнување нови знаења, искуства и вештини 
за развој на ветеринарната медицина. 

Комуникациски 
вештини 

Покажува способност да комуницира со своите колеги на сите нивоа на 
стручност, со пошироката академска заедница и со општеството во 
целина во рамките на својата област на експертиза, водејќи сметка за 
личната и за професионалната етика. 

Вештини на 
учење 

Покажува способност преку својата научно-истражувачка работа 
постојано да го проширува својот опсег на знаења и тие знаења 
квалитетно да ги пренесува на помладиот научно-стручен кадар, со што 
сe промовира себеси на академско и на професионално ниво и 
придонесува во напредокот на ветеринарната медицина, а со тоа и на 
општеството како целина. 

 

 
 

 
  



 

Сите дипломирани докторанди треба да бидат способни да: 
• Пребаруваат за откриваат, пристапуваат, обновуваат, дисеминираат, толкуваат, 
анализираат, оценуваат, управуваат, зачуваат и да комуницираат за постојано да го 
зголемуваат обемот на знаење од различни извори на информации 
• размислуваат критички за проблеми, со цел да направат иновативни решенија и да  
креираат нови знаења 
• планираат, управуваат и реализираат проекти, избирајќи соодветни методолошки 
постапки, внимавајќи да ги препознаат, оценат и минимизираат ризиците и 
влијанијата врз животната средина 
• ги остваруваат професионалните стандарди во истражувањето и истражувачки 
интегритет, и да бидар ангажирани во професионалната пракса, вклучувајќи ги 
етичките, правните, како и  здравствено, безбедносни аспекти, со ентузијазам, 
истрајност и интегритет да практикуваат во нивната работа 
• ги поддржуваат, да соработуваат и да ги водат колегите, со користење на широк 
спектар на учење, комуникација и вештини за работа во мрежа, за да влијаат врз 
практиката и стратегиите во различни средини 
• ги почитуваат потребите за вклучање во ефикасно истражување и да бидат во 
можност резултатите од истото да ги пренесат на различни корисници, меѓу кои и 
јавноста 
• да изградат односи со врсниците, постарите колеги, студенти и заинтересирани 
страни со чувство за еднаквост, разновидност и културни прашања. 
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СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ СТЕКНАТИ 

СО ЗАВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ (ТРЕТ ЦИКЛУС) НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

Докторски студии – Доктор на науки по Ветеринарна медицина 
Студиска програма – Ветеринарна медицина 

3. циклис, 3 години, 6 семестри, 180 ЕКТС-кредити - VIII 
Квалификации Дескриптори на квалификациите 
Знаење и 
разбирање 

Покажува систематско разбирање на полето на ветеринарната медицина 
во целина, како и темелни и опширни познавања на својата потесна 
област, и совршено познавање на сите релеванти лабораториски, 
теренски и други истражувачки методи и вештини, во согласност со 
највисоките меѓународни стандарди. 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

Покажува способност за самостојно дизајнирање или адаптирање на 
соодветна научна методологија за креирање на релевантни научни 
сознанија по експериментален пат, како и за соодветно толкување и 
применување на истите. 
Има направено придонес преку оригинални истражувања со што се 
прошируваат постојните сознанија во соодветната научна област, а тие 
нови сознанија се вреднувани на ниво на национални и интернационални 
рецензирани публикации. 

Способност за 
проценка 

Покажува способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови 
научни идеи што доаѓаат од различни извори, а исто така и компетенција 
за проценка на нивната валидност и релевантност. 
Покажува способност за самостојно иницирање, организирање и учество 
на национални и меѓународни настани со научен и стручен интегритет 
(меѓународни истражувачки мрежи, работилници, научно-стручни 
собири: симпозиуми, конференции, конгреси итн.). 
Покажува способност за самостојно дизајнирање, организирање и 
спроведување на истражувачки и развојни проекти од национален и од 
меѓународен карактер, како и за учествување во истите како партнер, со 
што се генерираат нови знаења и вештини за развојот на ветеринарната 
медицина. 

Комуникациски 
вештини 

Покажува способност за комуникација со своите колеги од сите нивоа, со 
пошироката академска заедница и со општеството во целина во рамките 
на својата област на компетентност. 

Вештини на 
учење 

Покажува способност знаењата стекнати со својата научна работа 
квалитетно да ги пренесува во академски и во професионални рамки, со 
што се креира нов квалификуван стручен кадар од полето на 
ветеринарната медицина. 
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Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 
Табела 1: Простор и опрема за изведување на теориската и практичната настава 
Простор Опрема 
Предавална 1 • компјутер 

• видео бим 
• интерактивна табла 

Предавална 2 
(Амфитеатар) 

• компјутер 
• видео бим 
• интерактивна табла 

Предавална 3 • компјутер 
• видео бим 
• интерактивна табла 

Вежбална за хемија, 
биохемија, 
физиологија и 
патофизиологија 

• спектрофотометар Cecil CE2021 

Вежбална 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  

Микроскопска 
училница 

• 6 микроскопи Cruss 
• 1 микроскоп Nikon 

Училница за 
рентгенологија 

• 2 негатоскопи 

Компјутерска 
училницасо 
библиотека 

• 10 компјутери 
• 70 едукативни компјутерски програми од CLIVE пакетот 
• библиотечен фонд од над 3000 книги, учебници, билтени, монографии, 

зборници, периодика и др. Потребни учебни помагала 
Анатомска сала • 2 метални маси за секција 

• 2 сандаци за мрши 
• компјутер 
• видео бим 

Лабораторија за 
пластинација 

• Нарезница 
• Комори за замрзнување до -25°C,  
• Ацетонометер 0-100%   
• Ацетонометер 90-100% 
• Термометри   
• Вакум комора 
• Вакум пумпа, 16 m3/h 
• Единица за подесување на вакум 
• Сепаратор за масло и раствори 
• Манометер  
• Дигитален вакум контролер 
• Комора за гасно зацврстување  
• Хемикалии(силикон, полиестер, ацетон, алкохоли, колор адитиви) 

Обдукциска сала • Обдукциска маса  
• Прибор за обдукција – Kruse 
• Дигестор 
• Термостат – Binder 
• Фрижидер за длабоко замрзнување (500 l) 
• Фрижидер, +4оC 
• Ексценератор – Крематориум 



 

Клиника за домашни 
миленици: 
Вежбална за 
внатрешни болести 

• ЕКГ апарат CARDIOLINE ar 600adv 
• Ултразвук (ЕХО) Mindray, DP-6600 Vet 
• Клиничка ламба за преглед JorVet 
• Отоскоп со офталмоскоп Krusse 
• Маси за преглед Krusse 
• Мерач за специфична тежина на урина Krusse 
• Електронска вага за мерење  Krusse 
• Стерилизатор Sutjeska 
• Масички за лекови и инструменти Krusse 

Клиника за домашни 
миленици: 
Анестезиска сала и 
сала за операции 

• Апарат за инхалациона анестезија за мали животни со составни и  
резервни деловиMatrx 

• Вентилатор Surgivet 
• Термокаутер Koagol 150 
• Монитор за витални функции ЕЦГ, пулсоксиметар, капнограф со 

респираторен и неинвазивен венски притисок Mindray, MEC 1200 Vet 
• Перфузор JorVet, J-1060 
• Инфузиска пумпа  JorVet, J-1047 
• Ултразвучен апарат за чистење на заби Bonart medical, ART-M1 
• Негатоскоп JorVet, J-1022 
• Хируршка ламба Dr. Mach 
• Хируршка маса Krusse 
• Количка за пациенти Jorvet 
• Стативи за инфузија Krusse 
• Хируршки сет за стандардни хируршки интерцвенции Krusse 

Клиника за домашни 
миленици: 
Лабораторија за 
хематологија и 
клиничка биохемија 

• Хематолошки анализатор Exigo 
• Биохемиски анализатор Chemwell 

Опрема за теренска 
настава 
 

• Хируршки сет за стандардни хируршки интерцвенции Krusse 
• Сет за корекција на чапунки Krusse 
• Хируршки сет за говеда 

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) 
  



 

Простор Опрема 
Лабораторија за 
серологија и 
молекуларна 
дијагностика  
(за молекуларна 
дијагностика, PCR) 
 

• Ламинарни комори 
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 -20°C Горење  
• Фрижидер – Frinki  
• Фрижидер – Celex  
• Mагнетна мешалка -  Technica 

Лабораторија за 
вирусологија 

• Водена бања-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 -80°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 
проценка на 
благосостојба на 
животните 

• Апарат за мерење на бучава Class 2 optimus Integrating Sound      Level 
Meter Kit, Audio Recording, Data logging CIRRUS 

• Апарат за мерење на квалитет на воздух- за мерењетемература, влага, 
барометарски притисок, CO2 Testo 435-2 multi-function instrument 

• Апарат за мерење на гасови метан,сулфур водород,јаглерод моноксид 
амоњак кислород Multi Rae Lite pumped CH4, O2, H2S,CO, NH3 

Лабораторија за 
микробиологија на 
храна и добиточна 
храна 

• RT-PCR,  
• PFGE,  
• Vitek 2,  
• 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 суровото 
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 

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

• Персонален компјутер со софтвер за собирање, следење, обработка и 
процена на несаканите ефекти утврдени по примената на ветеринарно 
медицинските и хумано медицинските препарати при лекувањето на 
животните.    

Биохемиска 
лабораторија  
 

• спектрофотометар Kodak Ektachem DT60 II 
• Хематолошки анализатор – Hycell Diagnostics 
• Центрифуга 
• Водена бања – Memmert 
• Водена бања 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 

Лабораторија за 
хистологија 
патохистологија и 
цитологија  
 

• Ткивен процесор за обработка на ткива и органи до парафинизирање – 
Slee Mainz, 

• Апарат за парафинизирање – Tissue Tek, 
• Ладна плоча – Tissue tek,  
• Термостат – Heraeus Instruments, 
• Термостат – Binder, 
• Фрижидер, Горење 
• Микротом, Slee Mainz, 
• Автостеинер – Thermo 
• Криотом, модел Cut 4060 – Leica, 
• Водена бања – Slee Mainz, 
• Цитоцентрифуга – Shandon Cytospin 4 
• Микробранова печка – Samsung, 
• Ph- метар, Sartorius 
• Аналитичкa вагa, Sartorius 
• Вортекс – Kartell 
• Mагнетна мешалка – Heidolph 
• Микротитрациски пипетори 
• Микроскопи – Kruss 

Лабораторија за 
имунохистохемија 
 

• Ткивен процесор за обработка на ткива и органи до парафинизирање – 
Leica 

• Апарат за парафинизирање – Leica 
• Ладна плоча – Leica 
• Микротом – Leica 
• Водена бања – Termofin 
• Термостат – Binder 



 

• ФрижидерFiocchetti 
• Микробранова печка – Milestone 
• Ламинарна комора – Telstar-II-A/G 
• Имунохистохемиска комора – Thermo 
• Автоклав 
• Ph- метар –Sartorius 
• Аналитичка вага – Adam equipment 
• Вортекс – Heidolph 
• Mагнетна мешалка – Agimatin 
• Микротитрациски пипетори 
• Диспензери 
• Микроскоп Leica 

Лабораторија за 
асистирана 
репродукција 

• Инкубатор за ембриони со CO2  иO2 со контрола на температурата и 
влажност 

• Ултразвучен апарат за ОПУ со систем за аспирација (Ехограф Aloka со 
трансвагинална ветеринарска сонда  7.5 MHz,  со водич за игла за 
пункција) 

• Микроманипулатор за ембриони со инвертен микроскоп  
• Замрзнувач за ембриони    
• Опрема за лапароскопија – лапароскоп Karl Storz со камера и монитор 

Лабораторија за 
сузбивање на 
неплодноста 

Ехографски апарати  
• Aloka со ректална линеарна сонда од 5.0 MHz  
• Aloka со ректална линеарна сонда од 7.5 MHz 
• Toshiba со абдоминална линеарна сонда од 3.5 MHz 
• Mindrey со абдоминална линеарна сонда од 5. MHz 

Рентгенски кабинет • рентген-апарат Hauba ND 125/80 
 

Попис на анатомски препарати на катедрата по функционална морфологија, отсек 
анатомија на животните 

 
Кратка дефиниција на зборовите кои се сретнуваат подолу во текстот: 
Остеолошки препарат – група на поврзани коски кои се прицврстени на сталак, во кои влегуваат и цели 
скелети на животни; 
Коска – секој препарат од индивидуална коска; 
Пластиниран  препарат – пластиниран преперат од меки ткива, кои не се во форма на пресеци; 
Пластиниран и пластифициран препарат – изготвени пресеци на разни органи, или делови од телото; 
Препарати волуменски оттисоци – корозивни препарати – препарати од силикон кои се добиени со 
внесување на силконите во течна состојба во празнини на орган (крвни садови, дишни патишта и др.) во 
нативен  орган а потоа негова разградба 
Препарати на 3 D слика – слика со тродимензионален приказ; 
Препарати кои се одржуваат во формалински раствор – нативни препарати фиксирани само во 
формалински раствор. 
 

Тип препарат Тип препарат 
Остеолошки препарати:  

 4 скелета ( од говедо, од куче, од мајмун и од 
кокошка) 

 1 череп и мандибула од говедо 
 2 со вратни пршлени 
 3 со градни пршлени 
 2 со слабински пршлени 
 2 со коски од преден екстремитет од коњ 
 1 со карлица  

Пластиниран препарати:  
 1 системски (дигестивен и респираторен 

систем и глава кои стои на скелет од куче) 
 2 делови од глави 
 6 срциња 
 5 пара белодробни крила 
 4 гклани и душници (кај 2 и хранопоровод) 
 6 црни дроба 
 20 бубрези (пресеци или цели) и 1 одвоен 



 

 2 со карлица и бутни коски 
 2 со делови од коски од задни нозе од говедо 
 1 со коски од преден екстремитет од куче 
 1 во рамка покриена со стакло – со коски од 

делови од предни екстремитети од јагне 

мочен меур 
 4 желудници 
 2 гарнитури од преджелудници со сиришта 
 4 препарати на црева (танки, дебели) 
 3 слезини 
 3 женски генитални тракта од големи 

животни 
 1 машки урогенитален тракт од куче 
 4 тестиса од големи животни 
 ≥6 Черепни мозоци 
 2 предни и 2 задни екстремитета со коски, 

мускули и нерви 
 3 фетуса од цицачи 
 1 глодар 
 1 Кокошка и неколку пилиња од кокошка 
 7 влекачи  
 1 водоземец (жаба) 
 4 риби 
 30 останати ситни препарати ( пр. Свински 

панкреас, јагнешки тимус, тиреоидна жлезда, 
женски генитален тракт од зајак, мачка, очи, 
крвни садови, органи од кокошки, тестиси од 
куче и мачор и др.) 

Коски: (не вклучувајќи ги тука кратките коски и 
забите) 

 ≥13 главени коски (череп и лицеви коски, без 
мандибули) – од коњ, говедо, коза, куче, 
свиња, мајмун; 

 ≥10 мандибули (заедно или одвоени во 
форма на хемимандибула) – од коњ, говедо, 
куче, свиња, мајмун, зајак; 

 ≥80 долги коски (рамени, лакотна и палечна, 
метакарпални, бутни, голема и мала писка, 
метатарзални, без ребра); 

 100 ребра 
 20 плочести коски (лопатки и карлични коски 

– карлица или половина од карлица) 
 150 кратки коски (фаланги, карпални, 

тарзални) 
 150 неправилни коски (пршлени вклучително 

и крсни коски) 
Пластиниран и пластифициран препарат: Вкупно:  Препарати на 3 D слика:  
Препарати волуменски оттисоци – корозивни 
препарати: (отисоци од дишни патишта, од срцеви 
крвни садови и од крвни садови и мочни патишта од 
бубрези) 

Препарати кои се одржуваат во формалински 
раствор:  

 мрши од кучиња 
 останато (глави, фетус, разни органи, виме од 

крава, екстремитети од зајаци и др.) 
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Листа на предмети 

 
I. Предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување 

организирани од Школата за докторски студии: 
 

Научно-истражувачка етика со примена и примери од 
биотехнички науки 4 ЕКТС -кредити 

Методологија на научно истражување со примена и примери од 
биотехнички науки  4 ЕКТС -кредити 

Изборен предмет од понудената листа на УКИМ 4 ЕКТС -кредити 
 

II. Листа на задолжителни предмети од полето Ветеринарна медицина 
 

Код Назив Место на 
изведување 

Наставници 

ФВМС ДСГ01 Употреба на животните во научно-
истражувачки цели 

ФВМ-С проф. д-р Влатко Илиески 

 
III. Листа на изборни предмети од полето и областа на истражувањето 

 
Код Назив Место на 

изведување 
Наставници 

ФВМС ДСИ01 Компаративна биохемија ФВМ-С проф. д-р Велимир Стојковски 
ФВМС ДСИ02 Биохемиски методи ФВМ-С проф. д-р Велимир Стојковски 
ФВМС ДСИ03 Невробиохемија ФВМ-С проф. д-р Велимир Стојковски 
ФВМС ДСИ04 Молекуларна клеточна биологија ФВМ-С проф. д-р Велимир Стојковски 
ФВМС ДСИ05 Одбрани поглавја од хистологија и 

ембриологија 
ФВМ-С доц. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ 

ФВМС ДСИ06 Компаративна морфологија кај 
цицачите 

ФВМ-С проф. д-р Влатко Илиески 
доц. д-р Лазо Пендовски 

ФВМС ДСИ07 Применета анатомија кај цицачите ФВМ-С проф. д-р Влатко Илиески 
доц. д-р Лазо Пендовски 

ФВМС ДСИ08 Хистолошки,   хистохемиски, 
имуниохисто-хемиски и 
морфометриски методи во 
биомедицинските науки 

ФВМ-С проф. д-р Влатко Илиески 
доц. д-р Лазо Пендовски 
доц. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ 

ФВМС ДСИ09 Лабораториска дијагностика во 
ветеринарна паразитологија 

ФВМ-С доц. д-р Јована Стефановска 

ФВМС ДСИ10 Рибарство и здравствена заштита 
на риби 

ФВМ-С проф. д-р Мишо Христовски 

ФВМС ДСИ11 Пчеларство и здравствена заштита 
на пчели 

ФВМ-С проф. д-р Мишо Христовски 

ФВМС ДСИ12 Ловство и здравствена заштита на 
ловен дивеч 

ФВМ-С проф. д-р Мишо Христовски 

ФВМС ДСИ13 Паразитарни заболувања кај диви 
животни 

ФВМ-С доц. д-р Јована Стефановска 

ФВМС ДСИ14 Технологија и неинфективни 
болести кај фармска живина 

ФВМ-С доц. д-р Александар Додовски 



 

ФВМС ДСИ15 Вирусни болести на живината ФВМ-С доц. д-р Александар Додовски 
ФВМС ДСИ16 Бактериски болести на живината ФВМ-С доц. д-р Александар Додовски 
ФВМС ДСИ17 Епизоотиологија на инфективните 

болести кај живината во 
Македонија со принципи на 
превентива 

ФВМ-С доц. д-р Александар Додовски 

ФВМС ДСИ18 Одбрани поглавја од општа 
фармакологија 

ФВМ-С проф. д-р Ромел Велев 

ФВМС ДСИ19 Физиолошки основи на 
ветеринарната клиничка 
фармакологија 

ФВМ-С проф. д-р Ромел Велев 

ФВМС ДСИ20 Напредна ветеринарна 
токсикологија 

ФВМ-С проф. д-р Ромел Велев 

ФВМС ДСИ21 Фармаколошки методи на 
експериментални животни,  
фармаколошко- хемиски и методи 
на клиничко испитување на лекови 

ФВМ-С проф. д-р Ромел Велев 

ФВМС ДСИ22 Биотехнологија на репродукцијата 
(Асистирана репродукција) 

ФВМ-С проф. д-р Тони Довенски 
доц. д-р Бранко Атанасов 

ФВМС ДСИ23 Дијагностика и лекување на 
неплодноста кај домашните 
животни 

ФВМ-С проф. д-р Тони Довенски 
доц. д-р Бранко Атанасов 

ФВМС ДСИ24 Менаџмент на здравјето на стадото 
кај млечни крави 

ФВМ-С проф. д-р Тони Довенски 
проф. д-р Пламен Тројачанец 

ФВМС ДСИ25 Заболувања на млечната жлезда ФВМ-С проф. д-р Тони Довенски 
доц. д-р Бранко Атанасов 

ФВМС ДСИ26 Одбрани поглавја од 
физиологијата на животните 

ФВМ-С проф. д-р Владимир Петков   

ФВМС ДСИ27 Одбрани поглавја од 
физиологијата на рибите 

ФВМ-С проф. д-р Владимир Петков   

ФВМС ДСИ28 Одбрани поглавја од 
физиологијата на птиците 

ФВМ-С проф. д-р Владимир Петков   

ФВМС ДСИ29 Хируршки техники кај домашни 
миленици 

ФВМ-С проф. д-р Пламен Тројачанец 
науч. сор. д-р Ксенија Илиевска 

ФВМС ДСИ30 Хируршки техники кај 
продуктивните животни 

ФВМ-С проф. д-р Пламен Тројачанец 
науч. сор. д-р Ксенија Илиевска 

ФВМС ДСИ31 Специјални ортопедски болести ФВМ-С проф. д-р Пламен Тројачанец 
науч. сор. д-р Ксенија Илиевска 

ФВМС ДСИ32 Одбрани поглавја од 
рентгенологијата и физикалната 
терапија 

ФВМ-С проф. д-р Дине Митров 

ФВМС ДСИ33 Неонатални заболувања кај 
преживните животни 

ФВМ-С проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 

ФВМС ДСИ34 Метаболички заболувања кај 
преживните животни 

ФВМ-С проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 

ФВМС ДСИ35 Лабораториска дијагностика на 
болести на внатрешни органи кај 
преживни животни 

ФВМ-С проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 

ФВМС ДСИ36 Безбедност на храна и ветеринарно 
јавно здравство 

ФВМ-С проф. д-р Павле Секуловски 
доц. д-р Деан Јанкулоски 

ФВМС ДСИ37 Микробиологија на храна ФВМ-С проф. д-р Павле Секуловски 
доц. д-р Деан Јанкулоски 

ФВМС ДСИ38 Молекуларно-генетски методи и 
епидемиологија на труења со храна 

ФВМ-С проф. д-р Павле Секуловски 
доц. д-р Деан Јанкулоски 

ФВМС ДСИ39 Одбрани поглавја oд ФВМ-С проф. д-р Игор Улчар 



 

патофизиологијата науч. сор. д-р Ирена Целеска 
ФВМС ДСИ40 Ветеринарна лабораториска 

медицина 
ФВМ-С проф. д-р Игор Улчар 

науч. сор. д-р Ирена Целеска 
ФВМС ДСИ41 Цитолошка дијагностика ФВМ-С проф. д-р Игор Улчар 

науч. сор. д-р Ирена Целеска 
ФВМС ДСИ42 Одбрани поглавја од општа 

патологија 
ФВМ-С доц. д-р Трпе Ристоски 

ФВМС ДСИ43 Одбрани поглавја од специјална 
патологија 

ФВМ-С доц. д-р Трпе Ристоски 

ФВМС ДСИ44 Онкологија ФВМ-С доц. д-р Трпе Ристоски 
ФВМС ДСИ45 Дерматопатологија ФВМ-С доц. д-р Трпе Ристоски 
ФВМС ДСИ46 Ветеринарна легислатива и етика ФВМ-С проф. д-р Ристо Проданов 

доц. д-р Трпе Ристоски 
ФВМС ДСИ47 Модели на исхрана со патологија 

на исхраната кај фармските 
животни 

ФВМ-С проф. д-р Ристо Проданов 
 

ФВМС ДСИ48 Нутриционистички нарушувања 
кај домашни миленици 

ФВМ-С проф. д-р Горан Николовски 
 

ФВМС ДСИ49 Болести на панкреас кај домашни 
миленици 

ФВМ-С проф. д-р Горан Николовски 

ФВМС ДСИ50 Лабораториска дијагностика на 
внатрешни заболувања кај малите 
животни 

ФВМ-С проф. д-р Горан Николовски 
 

ФВМС ДСИ51 Менаџмент на синџирите за 
набавка на анимални производи и 
управување со квалитетот 

ФВМ-С проф. д-р Благица Сековска 

ФВМС ДСИ52 Маркетинг и менаџмент на 
ветеринарна пракса 

ФВМ-С проф. д-р Благица Сековска 

ФВМС ДСИ53 Комуниколошки и етички 
принципи во односите со 
клиентите 

ФВМ-С проф. д-р Благица Сековска 

ФВМС ДСИ54 Економика на здравје и 
производство на животни 

ФВМ-С проф. д-р Благица Сековска 

ФВМС ДСИ55 Аналитички методи за следење на 
безбедноста на храната 

ФВМ-С проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 

ФВМС ДСИ56 Резидуи и контаминенти како 
хемиски ризици по безбедноста на 
храната 

ФВМ-С проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 

ФВМС ДСИ57 Хемија и аналитика на  храна ФВМ-С проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 
ФВМС ДСИ58 Паразитарни зоонози ФВМ-С доц. д-р Јована Стефановска 
ФВМС ДСИ59 Имунопаразитологија ФВМ-С доц. д-р Јована Стефановска 
ФВМС ДСИ60 Напредни методологии во 

ветеринарната епидемиологија 
ФВМ-С доц. д-р Кирил Крстевски 

ФВМС ДСИ61 Серолошки методи во 
ветеринарната дијагностика 

ФВМ-С проф. д-р Славчо Мреношки 
проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 
доц. д-р Кирил Крстевски 
науч. сор. д-р Искра Цветковиќ 

ФВМС ДСИ62 Молекуларнии методи во 
ветеринарната дијагностика 

ФВМ-С проф. д-р Славчо Мреношки 
проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 
доц. д-р Кирил Крстевски 
науч. сор. д-р Искра Цветковиќ 

ФВМС ДСИ63 Вирусолошки методи во 
ветеринарната дијагностика 

ФВМ-С проф. д-р Славчо Мреношки 
науч. сор. д-р Искра Цветковиќ 



 

ФВМС ДСИ64 Бактериологија и дијагностика 
нанајважните бактериски болести 

ФВМ-С проф. д-р Славчо Мреношки 
науч. сор. д-р Искра Цветковиќ 

ФВМС ДСИ65 Благосостојба на животните ФВМ-С проф д-р Влатко Илиески 
ФВМС ДСИ66 Паразитски и габични болести на 

живината 
ФВМ-С доц. д-р Александар Додовски 

 



 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Употреба на животните во научноистражувачки 

цели 
2. Код ДСГ01 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. 

Академска година / семестар Прва година/зимски 
семестар 

Број на 
ЕКТС 
кредити 
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8. Наставник проф. д-р Влатко Илиески 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
На предметот ќе се изучува 3-Р концептот за заштита на животните при нивна употреба во 
научно истражувачки цели, а ќе се дадат и практични примери за тоа како 3-Р концептот ќе 
може целосно да се имплементира.Концептот на 3-Р е клучен за унапредување на науката 
како и за благосостојбата на животните и е значаен и од етички и од правни причини,како 
фундаментален принцип на хумана експериментална процедура.Овoj предмет ќе даде 
дефиниција на 3R и ќе обезбеди упатства и насоки за тоа како овие принципи може да се 
употребат во пракса. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
3 Р концепт: Замена (replacement) - користење на методи со кои ќе се избегне или замени 
употребата на животни во случаи кога е тоа возможно; Редукција (reduction) - минимизирање на 
бројот на животни кои се користат - на пр. со подобрување на експерименталниот дизајн и 
статистичка анализа кои се користат во испитувањето;Модификација, алтернатива (refinement) - 
подобрување на експерименталните процедури како и други фактори кои влијаат на 
животните како што се нивно смстување и грижа за да се намали нивното страдање, мачење и да 
се подобри благосостојбата за време на целиот нивен живот. 
Практичнанастава: 
Во рамките на овој предмет ќе се изучува Директива 86/609/СЕЕ за заштита на животните кои 
се користата во експериментални и други научни цели. Оваа директива ги вклучува и 
принципите за етичка евалуација на проекти; одобрувањето на проекти, промоција на 
алтернативни пристапи во научно истражувачката работа; чување и употреба на 
животните за научни истражувачка работа класификација на суровоста кон 
животните нивна повторна употреба како и нивно чување и нега. Како закноска 
обврска во законот за благосостојба на животните потребна е целосна имплементација на 
оваа директива во процесот на поставување и реализација на научните истражувања. 
Во наставната програма вклучени се податоци кои ги даваат насоките за грижа и 
сместување на лабораториските животни, вклучуваќи ги и минималните услови за држење 
на различните видови животни, процедурите за евтаназијата на животните пропишани од 
законот за благосостојба на животните. 



 

Ќе бидат објаснети принципите на дизајнирањето на  научноистраживачкиот 
проект, неговата оправданост од аспект на проценка на повредувањето (на животните) и 
бенефитот од проектот, ќе се демонстрира прирачникот за добивањето на дозвола за 
користење на животните во разни научни истражувања или тестирања како и работата на 
етичките комитети. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   120 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

60 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 30 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

 
Самостојни задачи 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани 
тестови и презентирана семинарска работа 



 

 
  

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, Eighth Edition, Committee for the 
Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, Institute for Laboratory 
Animal Research, Division on Earth and Life Studies, National Research Council, The 
National Academies Press, 2011 the National Academy of Sciences, Washington D.C. 

2. д-р Влатко Илиески м-р Лазо Пендовски Хумана еутаназија на животните;  
3. Hammond-Seaman, A; Ilieski, V; Pendovski ,L; and Thomas G (eds) (2008)”The 3Rs 

Concept The legal Framework on the Protection of Animals;:Proceedings of the Workshop”, 
28March 2008, SS Cyril & Methodius University Congress Center, Ohrid Republic of 
Macedonia  

22.2 
 

Дополнителна литература  

1. Vlatko Ilieski Plamen Trojacanec Lazo Pendovski Ksenija Ilievska, Endoscopy and 
bronchoscopy of dog plastinated specimen Educational CD 

2. Project Western Balkan veterinary network for Animal welfare www.WBVN.ne 
 

  



 

 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Компаративна биохемија 
2. Код ФВМС ДСИ01 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. 

Академска година / семестар Прва година/зимски или 
летен семестар 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

 
3 

8. Наставник проф. д-р Велимир Стојковски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Нуклеинскикиселини и нукеларни протеини, структурна разлика и метаболизам на 
протеините, молекуларна еволуција, плазма протеини, жолточни протеини и метал-
врзувачки протеини, имунопротеини, респираторни пигменти, пептидни хормони, токсични 
протеини и пептиди, протеини на мускулите, екстрацелуларни структурни и секреторни 
протеини, мали азотни компоненти, стуктура и метаболизам на јаглехидратите, 
гликолизата, липидите, стеролите и стероидите, естерхидролазите, АТР-азите и 
карбоанхидразите, оксидативен метаболизам и секундарен метаболизам. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 



 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

 
Самостојни задачи 15 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани 
тестови и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. J. Jerry Kaneko, John W. Harvey and Michael L. Bruss: Clinical Biochemistry of Domestic 
Animals (Sixth Edition), 2008 Elsevier Inc. 

 

22.2 Дополнителна литература  



 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Биохемиски методи 
2. Код ФВМС ДСИ02 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Велимир Стојковски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Предметот има за цел да ги запознае студентите со современите методи во биохемијата и 
клиничката биохемија, кои се користат за аналитички и дијагностички цели. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Аналитички и препаративни методи во научните истражувања, биохемија во современата 
лабораториска дијагностика. Спектроскопскиметоди. Хроматографски методи (гел 
филтрација, јоноизменувачка хроматографија, афинитетна хроматографија, HPLC. ELISA. 
PCR. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 45 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

 45 часа 

 1. Devlin, T. (1997): Textbook of biochemistry with clinical correlations, 4thed. John Wiley & 
Sons inc. pub.New York 

2. Stryer (1993): Biochemistry, 4thed. W.H. Freeman & co. New York. 
3. Lehninger, A.L., Nelson, D.L. andCox, M.M. (2000) Principles of Biochemistry, 3rd ed. 

Worth Publishers. New York, 2000. 
4. Џекова-Стојкова, С. (1999): Биохемија.Медицински факултет, Скопје. 
5. Стојковски, В. (2001): Ветеринарна клиничка биохемија. Киро Дандаро, Битола.   



 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи  

 
16.2 

Самостојни задачи 
  

16.3 Домашно учење  

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Leslie C. Sharkey, M. Judith Radin: Manual of Veterinary Clinical Chemistry: A Case Study 
Approach, 2010 Tenton NewMedia 

2. Стојковски, В. (1994): Биохемискиметоди. Елнат, Куманово. 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Larry R. Engelking:  Textbook of Veterinary Physiological Chemistry, Third Edition, 2014, 

Academic Press 
 

 



 

 
 
 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Невробиохемија 
2. Код ФВМС ДСИ03 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Велимир Стојковски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметот е да ги запознае студентите со биохемијата на нервниот систем. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Биохемиска 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. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 



 

 
 
 
 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Материјали подготвени од предметниот наставник 
2. Извадоциод стручна литература 
3. Интернет страници 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 

 
1. Scott T. Brady, George J. Siegel, R. Wayne Albers and Donald L. Price (eds.): Basic 

Neurochemistry - Principles of Molecular, Cellular, and Medical Neurobiology (Eighth Edition), 
2012, Elsevier Inc. 

 
 
 



 

 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Молекуларна клеточна биологија 
2. Код ФВМС ДСИ04 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Велимир Стојковски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Со овој предмет студентите ќе стекнат знаења за разбирање на механимите на клеточната 
биологија на молекуларно ниво и регулацијата на на овие механизми. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
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. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 



 

 
 16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Lewis, Raff, Walter, Roberts, Alberts and Johnson: Molecular Biology of the Cell, 5th 
Edition, 2007, Taylor & Francis, Inc. 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Berns, W.M. (1997): Cells. UniversityofCalifornia, Irvine 
 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од хистологија и ембриологија 
2. Код ФВМС ДСИ05 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 



 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Предметот има за цел студентот целосно да го запознае и разбере ембрионалниот развој и 
структурната организација на одреден органски систем кај домашните животни и останатите 
'рбетници. Детално ќе се разгледаат морфолошките карактеристики на релевантните 
хистолошки компоненти, со цел студентот да ја разбере поврзаноста на градбата на одреден 
орган со принципот на негово функционирање. Со тоа, студентите ќе се запознаат со разликите 
во микроскопска градба на органските системи кај цицачите и останатите'рбетници, 
поврзувајќи го со нивното создавање, развој и функција. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Детално разгледување на одредени поглавја од раните етапи на ембрионалниот развој, 
органогенезата и микроскопската анализа на структурната организација на органите од 
дигестивниот, респираторниот, лимфниот, ендокриниот, кардиоваскуларниот, нервниот, 
урогениталниот систем, сетилата и кожата и нејзините деривати. 
Практична настава: 
Лабораториски вежби (анализа на градба под микроскоп), семинарски, како и индивидуална 
работа со кандидатите 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 



 

 
 16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           70 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          20 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

 
1. Barbara Young, James S. Lowe, Alan Stevens,  John W. Heath,  Philip J. Deakin: 

Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas, 5th Edition, 2011, Elsevier Inc 
2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручна литература и од интернет 

 
 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Elizabeth Aughey, Fredric L. Frye: Comparative Veterinary Histology with Clinical 

Correlates, 2001 Manson Publishing Ltd 
 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Компаративна морфологија кај цицачите 
2. Код ФВМС ДСИ06 



 

3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 
медицина 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Влатко Илиески 
доц. д-р Лазо Пендовски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Топографска 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.  Топографска анатомија на живината. 
Практична настава: 
Вежби во дисекциска сала и обработка на анатомски модели (работа со свежи, фиксирани и 
пластинирани препарати). 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 



 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  
22.1 
 Задолжителна литература   

 



 

 
1. Raymond R. Ashdown, Stanley H. Done, Stephen W. Barnett: Color Atlas of Veterinary 

Anatomy, Volume 1, The Ruminants, 2nd Edition, 2010, Mosby/Elsevier 
2. Raymond R. Ashdown, Stanley H. Done: Color Atlas of Veterinary Anatomy: Volume 2, The 

Horse, 2nd Edition, 2011, Mosby/Elsevier 
3. Stanley H. Done , Peter C. Goody , Neil C. Stickland: Color Atlas of Veterinary Anatomy, 

Volume 3: The Dog and Cat, 2nd Edition, 2009, Mosby/Elsevier 
4. Klaus Dieter Budras, Patrick H. McCarthy: Anatomy of the Dog, 5th Revised edition, 2007, 

Schlütersche Verlagsgesellschaft 
5. Материјали подготвени од предметните наставници 
6. Извадоциод стручна литература 
7. Интернет 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Oskar Schaller: Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 2nd Edition, 2007, Enke 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Применета анатомија кај цицачите 
2. Код ФВМС ДСИ07 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Влатко Илиески 
доц. д-р Лазо Пендовски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Теориската и практичната настава од предметот има за цел да ги запознае студентите со 
анатомските специфики на животинскиот организам кои имаат клиничко значење. За време на 
практичната настава ќе се користат рентгенски снимки на кои компаративно ќе се изучува 
анатомијата на живо животно. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Клиничка анатомија на глава и врат, клиничка анатомија 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, идентификација на правецот на движење и 
дистрибуцијата на површинските нерви и крвни садови на главата, вратот, телото и 
екстремитетите. 
Практична настава: 
Вежби во дисекциска сала и обработка на анатомски модели (работа со свежи, фиксирани и 
пластинирани препарати). 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 



 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Phillip E. Cochran: Veterinary Anatomy and Physiology: A Clinical Laboratory Manual, 2e, 
2011, Delmar, Cengage Learning 

2. Материјали подготвени од предметните наставници 
3. Извадоци од стручналитература 

Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Chris Pasquini, Tom Spurgeon, Susan Pasquini: Anatomy of Domestic Animals: Systemic & 
Regional Approach, 10th Edition, 1989, Sudz Publishing 

2. R.Nickel, A.Schummer, E.Seiferle: The Viscera of the Domestic Mammals, Second revised 
edition by August Schummer, Richard Nickel and Wolfgang Otto Sack, 1979, Springer-Verlag-
Verlag Berlin Heidelberg GmbH 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Хистолошки,   хистохемиски, имунохистохемиски и 
морфометриски методи во биомедицинските науки 

2. Код ФВМС ДСИ08 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. 
Наставник 

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

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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.  

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Принцип на работа на различни типови на микроскопи (светлински, флуоросцентен, 



 

конфокален, електронски). Технички проблеми и нивно надминување при подготовката на 
материјалот. Морфометриски методи при микроскопските и макроскопските анализи. 
Постапки кои се употребуваат при оцена на квалитетот на месото и месните производи како и 
останатите ткива и органски ситеми. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава:интерактивна 
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  



 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. A. Primer: Geometric Morphometrics for Biologists (Second Edition), 2012 Elsevier Inc. 
2. Материјали подготвени од предметните наставници 
3. Извадоциод стручналитература 

Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Christopher D. M. Fletcher: Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd edition, 2007, Churchill 
Livingstone 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Лабораториска дијагностика во ветеринарна 
паразитологија 

2. Код ФВМС ДСИ09 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Јована Стефановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава 
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. 
Практична настава 
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.). 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 40 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

 40 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
  

16.3 Домашно учење  

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           70 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          20 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  



 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Dwight D. Bowman: Georgi's Parasitology For Veterinarians, 10th edition, 2014, Elsevier 
Saunders 

2. Foreyt,William: J . Veterinary Parasitology Reference Manual, Ames, IA: Iowa State University 
Press, 2001 

3. Sloss, M.: Veterinary Clinical Parasitology, Iowa State Press, 1994 
4. William J. Foreyt: Veterinary parasitology reference manual, Pullman, WA 99164, 1997 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Bowman , D.D. Georgis, W.B. : Parasitology for Veterinarians, Saunders, 1995 
2. Jorgen Hansen and Brian Perry: The epidemiology, diagnosis and control of helminth 

parasites of ruminants, ILRAD, 1994 
3. Ministry of agriculture, fisheries and food: Manuel of veterinary parasitological laboratory 

techniques, MAFF/ADAS, 1996 
 
 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Рибарство и здравствена заштита на риби 
2. Код ФВМС ДСИ10 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Мишо Христовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Значење на рибарството и аквакултурата. Систематика на рибите. Загрозени видови риби. 
Модификација на природните живеалишта. Брани и други хидролошки објекти. Квалитет на 
водата. Интродуцирани видови. Прекумерен риболов. Трговија. Аквакултура. Општи 



 

карактеристики на болестите на рибите.Вирусни, бактериски, габични паразитски болести кај 
рибите.Егзотични и болести со неинфективна етиологија кај рибите.Болести на икрата, 
ларвите и аквариумските риби.Биолошките непријатели и штетници на рибите.Превентива на 
болестите и заштита на здравјето на луѓето од зоонози.Мерки за контрола и елиминирање на 
болестите. Законска регулатива за сузбивање на најважните болести кај рибите.  

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  



 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Edward J. Noga: Fish Disease - Diagnosis and Treatment Second Edition, 2010, Wiley-
Blackwell 

2. Христовски М., Стојановски С.: Биологија, одгледување и болести на  рибите. 
Национален форум за заштита на животните на Македонија, Скопје, 2005. 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Ronald J. Roberts: Fish Pathology, Fourth Edition, 2012, John Wiley & Sons 

 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Пчеларство и здравствена заштита на пчели 
2. Код ФВМС ДСИ11 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Мишо Христовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
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. Болести на пчелите и пчелното 
легло.Штетници и непријатели на пчелите.Труења на пчелите.Примена на современи лекови 



 

во пчеларството.Мерки за превентива, контрола и сузбивање на болестите, штетниците и 
труењата кај пчелите. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 



 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

 
1. L. Bailey and B.V. Ball:  Honey Bee Pathology, Second Edition, 1991 Academic Press Limited 
2. Кипријановска Х., Наумовски М.: Пчеларство. Скопје, 2002. 
3. Шљахов П.: Пчеларство. III поправено издание, Наша книга, Скопје, 1990. 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Христовски М., Цветковиќ А.: Болести, штетнициитруењанапчелите. Интерна скрипта. 
Факултет за ветеринарна медицина во Скопје, Скопје. 

2. Христовски М.: Пчеларството во 21 век. Национален форум за заштита на животните на 
Македонија, Скопје, 2004. 

 
 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Ловство и здравствена заштита на ловен дивеч 
2. Код ФВМС ДСИ12 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Мишо Христовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Систематика и поделба на дивечот. Биолошки карактеристики на дивечот во 
Р.Македонија:диви птици, диви лепориди и гризачи, диви чапункари, диви месојади. 
Загрозени видови дивеч. Мерки за заштита на дивечот. Карактеристики на болестите на 
дивечот. Болести кај пердувест дивеч. Болести на диви лепориди и гризачи. Болести на диви 
преживари. Болести на дива свиња. Болести на диви месојади. Штети на и од дивечот. Ловна 
кинологија. 



 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  



 

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Ajit Kumar Santra: Handbook on Wild and Zoo Animals, 1st ed. 2008, International Book 
Distributing Co. 

2. Трпков Б., Дончев И., Дроздовски И.: Ловечки прирачник.Сојуз на ловечки организации на 
Македонија, Скопје, 1978. 

3. Трпков Б.: Ловство. Шумарски факултет Скопје, Скопје, 1989. 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Закон за ловство на Р.Македонија. Службен весник на РМ бр. 26 од 24.02.2009 год. 
 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Паразитарни заболувања кај диви животни 
2. Код ФВМС ДСИ13 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Јована Стефановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со најзначајните паразитарни заболувања 
кои го напаѓаат дивечот. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава 
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, пирополазмоза, 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. 
Практична настава 
Процесирање и подготовка 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. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

 
1. William M. Samuel: Parasitic Diseases of Wild Mammals, 2nd Edition, 2001, Wiley-Blackwell 
2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Richard J. Delahay, Graham C. Smith, Michael R. Hutchings (eds.): Management of Disease in 
Wild Mammals, 2009, Springer-Verlag Japan 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Технологија и неинфективни болести кај фармска 
живина 

2. Код ФВМС ДСИ14 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар  Број на ЕКТС   

кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Александар Додовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Напредно запознавање со технолошките нормативи и ветеринарните аспекти во интензивниот 
начин на одгледување на различни производни категории на живина и нивното влијание врз 
производниот  и здравствениот статус на живината. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Технологија на инкубација. Технологија на родителски јата-тешка и лесна линија. Технологија 
на бројлерско производство. Технологија на кокошки-несилки. Технопатии и метаболички 



 

нарушувања во интензивното производство. 
12. Методи на учење  

Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  



 

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. David Swayne, J.R. Gibson, L.K. Nolan, D.L. Suarez: Diseases of Poultry, 12th Edition, 2013, 
Wiley-Blackwell 

2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Phillip Clark, Wayne S.J. Boardman, Shane Raidal: Atlas of clinical avian hematology, 2009, Wiley-Blackwell 
2. J.L. Vegad:  A Colour Atlas of Poultry Diseases,  2008, International Book Distributing Co. 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Вирусни болести на живината 
2. Код ФВМС ДСИ15 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар  Број на ЕКТС   

кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Александар Додовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Напредно запознавање со вирусните болести на живината и оспособување за брза и точна 
дијагноза, препорачување на терапија и одредување на мерки на превентива и контрола. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Њукастелска болест, останати парамиксовирози, инфективен бронхитис, инфективен 
ларинготрахеитис,  авијарна инфлуенца, заразна болест на бурзата, инфективна анемија, 
аденовирози, сипаници, реовирози, вирусен ентеритис кај патките, вирусен хепатитис кај 
патките, неопластични болести. 

12. Методи на учење  
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    90 часа 

14. Распределба на расположливото 30 часа предавања и вежби 



 

време 60 часа други форми на активност 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. David Swayne, J.R. Gibson, L.K. Nolan, D.L. Suarez: Diseases of Poultry, 12th Edition, 2013, 
Wiley-Blackwell 

2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 



 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Ivan Dinev:  Diseases Of Poultry - A Colour Atlas, 2007, Sante Animal 
2. Salomon Haugan, Walter Bjornson: Avian Influenza: Etiology, Pathogenesis and Interventions, 

2010 

 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Бактериски болести на живината 
2. Код ФВМС ДСИ16 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар  Број на ЕКТС   

кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Александар Додовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Напредно запознавање со бактериските болести на живината и оспособување за брза и точна 
дијагноза, препорачување на терапија и одредување на мерки на превентива и контрола. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Салмонелози, кампилобактериоза, колибацилоза, пастерелоза и останати бактериски 
респираторни инфекции, заразна корица, микоплазмози, клостридијални инфекции, 
хламидиоза, останати бактериски инфекции. 

12. Методи на учење  
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 



 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. David Swayne, J.R. Gibson, L.K. Nolan, D.L. Suarez: Diseases of Poultry, 12th Edition, 2013, 
Wiley-Blackwell 

2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Ivan Dinev:  Diseases Of Poultry - A Colour Atlas, 2007, Sante Animal 
2. J.L. Vegad:  A Colour Atlas of Poultry Diseases,  2008, International Book Distributing Co. 

 



 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Епизоотиологија на инфективните болести кај 

живината во Македонија со принципи на превентива 
2. Код ФВМС ДСИ17 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар  Број на ЕКТС   

кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Александар Додовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со епизоотиолошката ситуација во Република Македонија, застапеност на 
болести, искуства во искоренување со цел да може да се изготви соодветна анализа на ризик. 
Препорачување и применување на мерки на биосигурност на живинарска фарма и оценка и 
изработка на вакцинални програми. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Епизоотиолошка слика на одделни 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 и оценка и изработка на 
вакцинални програми. 

12. Методи на учење  
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 



 

 
 16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

 
1. David Swayne, J.R. Gibson, L.K. Nolan, D.L. Suarez: Diseases of Poultry, 12th Edition, 2013, 

Wiley-Blackwell 
2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Picture Book of Infectious Poultry Diseases, FAO ECTAD Southern Africa, 2010 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од општа фармакологија 
2. Код ФВМС ДСИ18 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 



 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Ромел Велев 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Фармакокинетски основи и варијациите меѓу видовите во диспозицијата на лековите. 
Концептот на биорасположивост и апликација на ветеринарните дозажни форми. 
Интерпретација на промените во диспозицијата на лековите и интерспециесно подредување. 
Механизам на рецепторно делување на лековите. Интеракции на лековите на рецепторно ниво 
и сродни принципи на дејство. Несакани дејства од лековите (механизам на настанување, 
собирање, пријавување и анализа).  

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување  



 

 

17.1 Тестови Бодови           20 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          10 

17.3 Активност и учество Бодови          45 

17.4 Завршен устен испит Бодови          25 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа    

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. J. Desmond Baggot: The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology. Blackwell 
Science, 2001 

2. Plavšić F., Stavljenić A., Vrhovac B.: Osnove kliničke farmakokinetike. Školska knjiga, Zagreb, 
1992 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Adams H. R.: Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 8-th edition. Iowa State University 

Press. Ames, 2001 
 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Физиолошки основи на ветеринарната клиничка 
фармакологија 

2. Код ФВМС ДСИ19 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 



 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Ромел Велев 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Структура, начин на дејствување и фармакокинетика на: лекови кои делуваат на дигестивниот 
систем и метаболизмот; течности и електролити; лекови кои делуваат на срцето и 
циркулацијата; антибиотици и хемотерапевтици; антиинфламаторни лекови; хипнотици, 
седативи и анестетици; антхелминтици и ектопаразитици; сексуални хормони; дерматолошки 
лекови; офталмички лекови; аналгетици и др. Рационална примена на лековите. Проблеми со 
резистенција на антибиотиците. Еколошки импликации и импликациите врз човековото 
здравје од употребата на ветеринарните лекови. Остатоци од ветеринарни лекови и причини за 
нивно појавување во анималните производи (млеко, месо, мед - патишта на контаминација, 
фармако-токсиколошко значење, метаболизам, дијагностика, каренца, МРЛ, законски 
прописи). Детекција на антибиотиците во околината. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 



 

17. Начин на оценување  
 

17.1 Тестови Бодови           20 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          10 

17.3 Активност и учество Бодови          45 

17.4 Завршен устен испит Бодови          25 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа    

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Adams H. R.: Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 8-th edition. Iowa State University 
Press. Ames, 2001 

2. J. Desmond Baggot: The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology. Blackwell 
Science, 2001 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Francetić I., Vitezić D., Vrhovac B.:Osnove kliničke farmakologije, Školska knjiga, Zagreb, 2007 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Напредна ветеринарна токсикологија 
2. Код ФВМС ДСИ20 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 



 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Ромел Велев 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е да го запознае студентот со главните принципи на ветеринарната 
токсикологија. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Структура, начин на дејствување и фармакокинетика на отровните материи; патогенеза, 
клиничка дијагностика и лекување на отруените животни; етички и еколошки импликации и 
импликации врз човековото здравје од употребата на потенцијалните отровни материи; 
проценување на продуктите од животинско потекло контаминирани со отрови 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување  



 

 

17.1 Тестови Бодови           20 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          10 

17.3 Активност и учество Бодови          45 

17.4 Завршен устен испит Бодови          25 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа    

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Konnie Plumlee: Clinical Veterinary Toxicology, 1e (1st First Edition), 2003, Mosby 
2. Srebočan, V.:Otrovanja.Vo: Srebočan, V. i Gomerčić, H.: Veterinarski priručnik. 4 izdanje, 

JUMENA, Zagreb 1989.  
3. Srebočan, V.:Veterinarska toksikologija.Medicinska naklada, Zagreb 1993. 
4. Dilov, P., Georgiev, B., Borissova, L., Stoyanov, K., Vrbcheva, V., Lazarova, S., Kostadinov, 

J., Kirov, K., Alexandrov, M., Angelov: Veterinary medical toxicology. Sofia., 2005.    
5. Čupić, V.:Najčešća trovanja u veterinarskoj medicini.Univerzitet u Beogradu, Fakultet 

veterinarske medicine, Beograd 1999. 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. John E. Whalan: A Toxicologist’s Guide to Clinical Pathology in Animals, 2014, Springer-Verlag 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Наслов на наставниот предмет 

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

2. Код ФВМС ДСИ21 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 



 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Ромел Велев 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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). 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
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. Фармако-хемиски методи на мерење на концентрации на лекови и 
ендогени супстанции во ткива и телесни течности. Поставување на експериментален модел кај 
лабораториски животни и испитување на групи на лекови (модел на предизвикување сепса и 
септички состојби, модел на предизвикување инфламација,  модел на предизвикување болка). 
Подготовка, организација, спроведување и проценка на резултати од клинички испитувања на 
лековите. Видови на клинички испитувања на лековите. Етика во клиничките испитувања 
(Директива 86/609/ЦЕЕ за заштита на животните кои се користат во експериментални и други 
научни цели). 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 



 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15  часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 Тестови Бодови           20 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          10 

17.3 Активност и учество Бодови          45 

17.4 Завршен устен испит Бодови           25 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа    

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Stojanovic D.: Models of sepsis on Laboratory animals. Scientific Veterinary Institute “Novi 
Sad”- Novi Sad, 2009 

2. Francetić I., Vitezić D., Vrhovac B.: Osnove kliničke farmakologije, Školska knjiga, Zagreb, 
2007 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Fiona Cunningham, Jonathan Elliott (eds.): Comparative and Veterinary Pharmacology, 
2010, Springer-Verlag 

 



 

 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Биотехнологија на репродукцијата (Асистирана 

репродукција) 
2. Код ФВМС ДСИ22 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Тони Довенски 
доц. д-р Бранко Атанасов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметот е да ги запознае и остручи студентите за примената на современите 
технологии за асистирана репродукција кај животните и луѓето, како што се криоконзервација 
на гамети и ембриони; осеменување на животните со нови методи - лапароскопски, 
ендоскопски; со сексирано семе, со минимална концентрација на сперматозоиди; 
ембриотрансфер, in vitro оплодување, клонирање и создавање на трансгени животни              

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Хормонска регулација на половите функции. Физиологија и биохемија на ејакулатите кај 
машки раслодници. Вештачко осеменување на различни видови домашни цицачи. Оценка и 
конзервирање на ејакулатите. Постапки  и манипујација 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. 
Ембриотрансфер. IVP (IVM/IMF/IVC), Ovum Pick-Up метод. Клонирање 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 



 

 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Muhammad Abubakar, Ali Saeed and Oguz Kul (eds.): The Role of Biotechnology in 
Improvement of Livestock: Animal Health and Biotechnology, 2015, Springer-Verlag 

2. Mauricio Pineda, Michael P. Dooley:  McDonald's Veterinary Endocrinology & Reproduction, 
5th Edition, 2003, Wiley-Blackwell 

3. Поповски К., К’нчев Љ.: Ендокринологија на репродукцијата. Ветеринарен Институт-
Ветеринарен факултет Скопје, 1998 

4. Ian R. Gordon: Laboratory Production of Cattle Embryos, CABI Publishing, 2003 
5. H. Kanagawa, I. Shimohira, N. Saitoh: Mannual Of Bovine Embryo Transfer, Japan Livestock 

Technology Аssociation, 1995 
 

22.2 Дополнителна литература  



 

 

1. Трудови од научни списанија од интенет страници:  
 www.ivis.org  
 http://cost-epiconcept.eu/ 
 https://www.researchgate.net/profile/Toni_Dovenski 

2. Dovenski T., Trojačanec P., Milovanović A., Atanasov B., Nikolovski M., Popovska-Perčinić  
F., Dovenska M., Barna T., Vladimir P., 2015 Recent progress in ram semen cryoconservation 
and ovine artificial insemination, Divcibare 51-64  

3. Tarek Khalifa, Constantinos Rekkas, Foteini Samartzi, Aristotelis Lymberopoulos, Kostas 
Kousenidis, Toni Dovenski, 2014, Highlights on artificial insemination (ai) technology in the 
pigs, macvetrev 2014; 37(1): 5-34 

4. Dovenski Toni, Trojacanec Plamen, Petkov Vladimir, Popovska-Percinic Florina, Kocoski 
Ljupce, Grizelj Juraj, Laparoscopy-promising tool for improvement of reproductive efficiency of 
small ruminants, Mac Vet Rev, 2012; 35 (1): 5–11 

5. Toni Dovenski: Real possibilities for using embryo transfer in cattle genetic improvement, 
Clinica Veterinaria, Subotica, Proceedings 17-21, 2011 

6. T. Dovenski, V. Petkov, P. Trojačanec, Lj. Mickov, B. Atanasov, M. Nikolovski, Lj. Kočoski: 
Application of novel biotechnical methods for improvement of ovine reproductive efficiency, 
Scientific Symposium: Reproduction in domestic animals, Proccedings, 2011 

7. T. Dovenski, P. Trojacanec, V. Petkov, F. Popovska-Percinic, Lj. Kocoski: Using of ultrasound 
guided Ovum Pick-Up (OPU) in Bovine Embryo Industry as an alternative to superovulatory 
treatment, 2nd Conference of Balkan Network for Animal Reproduction Biotechnology,  
Proceedings, 36-39 Sofia, Bulgaria, 2011 

  

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Дијагностика и лекување на неплодноста кај 
домашните животни 

2. Код ФВМС ДСИ23 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Тони Довенски 
доц. д-р Бранко Атанасов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметот е запознавање на студентите со најновите сознанија за најчестите форми и 
облици на неплодност кај домашните животни: пореметувања во воспоставување на редован 
цикличност на јајчниците, пореметувања во овулацијата, цистични промени на јајчниците, 
инфективни, алиментарни и имунолошки облици на наплодност. Кандидатите треба да ги 

http://www.ivis.org/
https://www.researchgate.net/profile/Toni_Dovenski
https://www.researchgate.net/researcher/38736037_Tarek_Khalifa/
https://www.researchgate.net/researcher/39241927_Constantinos_Rekkas/
https://www.researchgate.net/researcher/60019255_Foteini_Samartzi/
https://www.researchgate.net/researcher/2003877928_Aristotelis_Lymberopoulos/
https://www.researchgate.net/researcher/2036437836_Kostas_Kousenidis/
https://www.researchgate.net/researcher/2036437836_Kostas_Kousenidis/
https://www.researchgate.net/researcher/2036428996_Toni_Dovenski/


 

разберат причините (етиологијата), патогенезата, зачестеноста дијагностицирањето, 
судбината, начинот на лекувањето, превенирањето и прогнозата на овие заболувања 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Анатомски, функционални и одгледувачки фактори за неплодност. Влијание на нутритивните, 
инфективните, паразитарните, метаболичките заболувања, зоохигиенските услови и 
менаџментот на фармата врз плодноста. Воспаленија на матката, јајцеводот и јајникот како 
причини за неплодност. Пуерперални болести како фактор за неплодност кај домашните 
цицачи. Принципи на ултразвучна преглед на репродуктивните органи како совремеа алатка за 
дијагностика на нарушувањата во плодноста. Современ пристап кон терапијата и превентива 
на репродуктивните заболувања. Примена на хормонски и нехормонски методи за лекување 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

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



 

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

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Мицковски Г.: Физиологија и патологија на репродукцијата. Ветеринарен Институт-
Ветеринарен факултет, Скопје, 2000 

2. David E. Noakes, Geoffrey H. Arthur, Timothy J. Parkinson, Gary C. W. England: Veterinary 
Reproduction аnd Obstetrics, Elsevier Health Sciences, 2001 

3. Claus D. Buergelt: Color Atlas of Reproductive Pathology of Domestic Animals, Mosby, 1997 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Atanasov B., De Koster J., Bommelé L., Dovenski T., Opsomer G., Pathways of the dominant 
follicle after exposure to sub-luteal circulating progesterone concentrations are different in 
lactating dairy cows versus non-lactating heifers, Anim Reprod Sci. 2015 Mar;154:8-15. doi: 
10.1016/j.anireprosci.2015.01.002. Epub 2015 Jan 19 

2. Dovenski Toni, Mickov Ljupco, Andjelovski Branko, Gjurovski Ivica, Petkov Vladimir  Common 
causes of sow’s subfertility in modern pig production, 2014 Proceedings, Scientific symposium 
„Reproduction of domestic animals” p. 95-106 

3. T. Dovenski, Lj. Kocoski, P. Trojacanec, V. Petkov, G. Mickovki, D. Mitrev, I. Naletoski: 
Influence of infectious diseases on reproductive performance of dairy cows. “Clinica 
Veterinaria” p. 15-19, Neum, BiH, 2006 

4. T. Dovenski, Lj. Kočoski, P. Trojačanec, K. Popovski, G. Mickovski, V. Petkov, S. Veselinović, 
V. Ivkov, N. Ivančev, R. Ičkov, Lj. Mickov: Ultrazvučna dijagnostika i odgovaraju}a terapija 
funkcionalnih poremećaja jajnika mlečnih krava, ,"Clinica veterinaria" Zbornik radova, 35-40, 
Budva, S.R. Jugoslavija, 2000 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на здравјето на стадото кај млечни крави 
2. Код ФВМС ДСИ24 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-рТони Довенски 

http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+E.+Noakes%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Geoffrey+H.+Arthur%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Timothy+J.+Parkinson%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+C.+W.+England%22
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Claus%20D.%20Buergelt%20DVM%20%20PhD
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25637465


 

проф. д-р Пламен Тројачанец 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целтана предметот е да ги остручи кандидатите за: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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Основни принципи, цели и систематски стратегии за менаџмент на здравјето на стада фармски 
животни за производство на млеко и месо (протокол посета на фармите, за водење евиденција, 
епидемиолошки и економски аспекти на МЗС). Мониторинг на ремонтот на стадото: 
менаџмент на подмладокот, дефинирање и реализација на протокол и предзададени цели. 
Оптимизирање на производство на млеко: принципи и методи за оптимизирање на варењето 
во преджелудците, менаџирање на метаболичките болести сврзани со бурагот. Дефинирање на 
предзададените цели, нивна реализација и следење. Мониторинг на управувањето во 
пресушниот период: стратегија пред и за време на пресушувањето и во пресушниот период; 
физиолошки промени, болести и превентива во засушниот период. Менаџирање на здравјето 
на вимето: дефинирање на општи и предзададени цели, патобиологија, епидемиологија и 
модели на инфекција. Извршување на протокол, одлучување, анализа, лекување и 
следење.Мониторинг на репродуктивните перформанси: дефинирање на цели за 
оптимизирање на репродуктивните перформанси, репродуктивни параметри, реализација, 
одлучување и следење. Мониторинг на здравјето на чапунките: поставување на општи и 
предзададени цели, спроведување на протокол за мониторинг. Извршување, одлучување, 
анализа, лекување и следење.Контрола на инфективни болести: мониторинг и контрола на 
значајните заразни болести: BVDV,  IBR/IPV, BRSV, PRRS, лептоспироза, паратуберкулоза, 
салмонелоза, брицелоза, леукоза, контагиозен ектим. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 



 

 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Martin Green:  Dairy Herd Health, Kindle Edition, 2012, CABI 
2. Brand A., J.P.T.M. Noordhuizen, Y.H, Schukken: Herd Health and Production management in 

dairy practice. Wageningen Pres, The Netherland, 1997 
3. Radostits O.M., Leslie K.E., Fetrow J., Herd Health:  Food Animal Production Medicine, 2. 

edition. W.B. Saunders Company, 2001 
4. Blood, D. C.; Radostits, O. M.: Herd Health Management, W.B. Saunders Company, 1985 

22.2 
Дополнителна литература  

http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=Blood%2C+D.+C.%3B+Radostits%2C+O.+M.


 

 

1. Management of functional ovarian disorders in high yielding dairy cows, Dovenski T., 
Trojacanec P., V. Petkov, B. Atanasov, Kocoski Lj, Jasari B., I. Paunkov. Balkan Conference 
on the Biology of Reproduction in Farm Animals and Aquaculture, 2012 Proceedings 124-126, 
ISBN: 978-88-907328-0-5 

2. Angjelovski Branko, Mrenoshki Slavcho, Djurovski Ivica, Dejanoski Toni, Dovenski Toni 2013, 
An analysis Of Sow’s (re)Productive Performances Associated With Management Practices In 
Commercial Swine Farms In R. Macedonia,  Days of Veterinary Medicine, Proceedings, 54-55 

3. Fundamentals of dry period management, Trojacanec P., Dovenski T., Petkov V., Ilievska K., 
Trojacanec S., 13. 2011 Clinica Veterinaria, Subotica, Proceedings 12-16 

4. DovenskiT. isаr.: Menadzment zdravlja stada i proizvodnje u farmskom uzgoju mlečnih 
goveda, 6. "Clinicaveterinaria" Zbornik, 204-210, 2004 

5. Josef G. Regli: Herd Health Management аnd Record Keeping for Dairy Sheep, 
http://www.ansci.wisc.edu/ 

6. USDA Sustainable Research and Education (SARE) Program, Managing for Herd Health in 
Alternative Swine Systems: A Guide, http://www.pfi.iastate.edu/pigs.htm/, 2007 

 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Заболувања на млечната жлезда 
2. Код ФВМС ДСИ25 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Тони Довенски 
доц. д-р Бранко Атанасов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметот е развивање на компентенции и вештини од областа на физиологијата и 
патологијата на млечната жлезда 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Хормонска регулација на лактацијата.Причини за настанување на невоспалителни и 
воспалителни болести на млечната жлезда и папилите со нарушување во протокот на 
млеко.Можности за примена на ултразвук и на останати методи за дијагностика на 
непроодност на папилите.Модерни клинички и лаболаториски методи во дијагностика и 
лечење. Постапки за спречување и сузбивање на болести на млечната жлезда. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 90 часа 

http://www.ansci.wisc.edu/
http://www.pfi.iastate.edu/pigs.htm


 

време   
14. Распределба на расположливото 

време 
30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Sarne de Vliegher: Udder Health in Dairy Heifers. University  of Gent Dissertation, 2004 
2. Roger Blowey, Peter Edmondson: Mastitis Control in Dairy Herds, CAB International, 2010 
3. Kiro R Petrovski: In vitro and in vivo studies on treatment and prevention of bovine mastitis, 

Massey University, Palmerston North, New Zealand, 2011 



 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Elena Atanaskova Petrov, Ivica Gjurovski, Trpe Ristoski, Goran Nikolovski, Pandorce Trenkoska, 
Plamen Trojacanec, Ksenija Ilievska, Toni Dovenski, Gordana Petrushevska, 
IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF ESTROGEN RECEPTORS IN CANINE 
MAMMARY TUMORS Mac Vet Rev 2016; 39 (1): 117-121 

2. Introducing the standard anti-mastitis measures for reducing the incidence of clinical and 
subclinical mastitis in dairy cows – field trial, 2011, Atanasov B., Dovenski T., Mickov Lj. 
Nikolovski M., Blagoevska K. Adamov N., Ilieska K. Angelovski Lj. 13. Clinica Veterinaria, 
Subotica, Proceedings181- 182 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од физиологијата на животните 
2. Код ФВМС ДСИ26 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Владимир Петков 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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 следење на 
здравствениот статус на животните кој е поврзан со благосостојбата на животните во 
различните системи и начини на одгледување. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Овој дел од наставата ги опфаќа следните поглавја од физиологијата: Молекуларна и клеточна 
основа на физиолошката регулација; Неврофизиологија; Кардиоваскуларна физиологија; 
Гастроинтестинална физиологија и метаболизам; Ендокринологија; Размножување на 
животните и лактација; Бубрежна физиологија; Респираторни функции; Хомеостаза и 
Имунолошки систем. 
Со теориската настава, студентот го продлабочува своето познавање за физиолошките 
механизми во организмот кај животните. Во зависност од својата насоченост во идните научни 
истражувања, студентот поставува фокус на одбрани поглавја од оваа наука. 
Практична настава: 
Во неа се опфатени лабораториски методи за визуализација на физиолошките појави во 
организмот. Истите методи даваат основа за клиничка примена при научното истражување. 



 

Лабораториските методи се од областа на хематологијата, биохемијата,  ендокринологијата,  
уринологијата,  неврологијата, кардиологијата и пневмологијата. Дополнително, постои 
можност за обработување на методи кои би биле од корист за научно-истражувачката цел на 
студентот. 

12. Методи на учење: Следење на стручна научна литература и научни трудови од областа на 
физиологијата; Посетување на научни конгреси и семинари. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 



 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. William O. Reece and Howard H. Erickson (eds.): Dukes' Physiology of Domestic Animals, 
Thirteenth Edition, 2015, Wiley-Blackwell 

2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоциод стручналитература 
4. Интернет 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Rowen D. Frandson, W. Lee Wilke, Anna Dee Fails: Anatomy and Physiology of Farm 

Animals 7th Edition, 2009, Wiley-Blackwell 
2. P. B. Cronjé: Ruminant Physiology: Digestion, Metabolism, Growth and Reproduction, 2000, 

CABI 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од физиологијата на рибите 
2. Код ФВМС ДСИ27 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Владимир Петков 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е напредно изучување на нормалните функции на клетката, органите, 
апаратите и системите кај рибите. 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 рибите во различните 
системи и начини на одгледување. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Овој дел од наставата ги опфаќа следните поглавја од физиологијата: Молекуларна и клеточна 
основа на физиолошката регулација; Неврофизиологија; Кардиоваскуларна физиологија; 
Гастроинтестинална физиологија и метаболизам; Ендокринологија; Размножување на рибите; 
Бубрежна физиологија; Респираторни функции; Хомеостаза и Имунолошки систем. 
Со теориската настава, студентот го продлабочува своето познавање за физиолошките 
механизми во организмот кај рибите. Во зависност од својата насоченост во идните научни 



 

истражувања, студентот поставува фокус на одбрани поглавја од оваа наука. 
Практична настава: 
Во неа се опфатени лабораториски методи за визуализација на физиолошките појави во 
организмот кај рибите. Истите методи даваат основа за клиничка примена при научното 
истражување. Лабораториските методи се од областа на хематологијата, биохемијата,  
ендокринологијата,  уринологијата,  неврологијата, кардиологијата и пневмологијата. 
Дополнително, постои можност за обработување на методи кои би биле од корист за научно-
истражувачката цел на студентот. 

12. Методи на учење: Следење на стручна научна литература и научни трудови од областа на 
физиологијата; Посетување на научни конгреси и семинари. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 



 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. David H. Evans, James B. Claiborne, Suzanne Currie: The Physiology of Fishes, Fourth 
Edition, 2013, CRC Press 

2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоцио д стручналитература 
4. Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Katherine A. Sloman: Behaviour and Physiology of Fish, 2006, Gulf Professional Publishing  

 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од физиологијата на птиците 
2. Код ФВМС ДСИ28 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-рВладимир Петков 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е напредно изучување на нормалните функции на клетката, органите, 
апаратите и системите кај птиците. 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 птиците во различните 
системи и начини на одгледување. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Овој дел од наставата ги опфаќа следните поглавја од физиологијата: Молекуларна и клеточна 



 

основа на физиолошката регулација; Неврофизиологија; Кардиоваскуларна физиологија; 
Гастроинтестинална физиологија и метаболизам; Ендокринологија; Размножување на птиците; 
Бубрежна физиологија; Респираторни функции; Хомеостаза и Имунолошки систем. 
Со теориската настава, студентот го продлабочува своето познавање за физиолошките 
механизми во организмот кај птиците. Во зависност од својата насоченост во идните научни 
истражувања, студентот поставува фокус на одбрани поглавја од оваа наука. 
Практична настава: 
Во неа се опфатени лабораториски методи за визуализација на физиолошките појави во 
организмот кај птиците. Истите методи даваат основа за клиничка примена при научното 
истражување. Лабораториските методи се од областа на хематологијата, биохемијата,  
ендокринологијата,  уринологијата,  неврологијата, кардиологијата и пневмологијата. 
Дополнително, постои можност за обработување на методи кои би биле од корист за научно-
истражувачката цел на студентот. 

12. Методи на учење: Следење на стручна научна литература и научни трудови од областа на 
физиологијата; Посетување на научни конгреси и семинари 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

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



 

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

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. C. Scanes (ed.): Sturkie's Avian Physiology, 6th Edition, 2014, Academic Press 
2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручналитература 
4. Интернет 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Phillip Clark, Wayne S.J. Boardman, Shane Raidal: Atlas of clinical avian hematology, 2009, 
Wiley-Blackwell 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Хируршки техники кај домашни миленици 
2. Код ФВМС ДСИ29 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Пламен Тројачанец 
науч. сор. д-р Ксенија Илиевска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 



 

Теориска и практична настава: 
Хируршки приод до носните прооди, хируршки приод до ларинксот, дијафрагматски хернии, 
пневмоторакс, хируршки приод до долните делови на респираторниот систем, болести на 
забите и усната празнина, болести на орофаринкс, болести на хранопроводот, гастротомија, 
гастричен дилатациски волвулус, пилорусна стеноза, етиологија, ентеротомија, хируршки 
третман на колики кај коњите, перианална фистула, пролапсус на ректумот, перинеална 
хернија, хируршки  интервенции на црн дроб, слезина, панкреас, ренални, уретрални и 
цистични калкули, цистотомија, уретротомија/стомија, нефротомија, овариохистеректомија, 
царски рез, пиометра, торзија на матка, пролапсус на вагина и матка, неоплазии, пуерперални 
повреди на перинеум, вестибулопластика, млечна жлезда, простата, пенис и препуциум, 
фимоза и парафимоза. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

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



 

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

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Karen M. Tobias, Spencer A. Johnston: Veterinary Surgery: Small Animal: 2-Volume Set, 
2012, Elsevier-Saunders 

2. Материјали подготвени од предметниот наставник, 
3. Тројачанец П., Прирачник по општа хирургија, 2005, Факултет за Ветеринарна 

медицина Скопје; 
4. Тројачанец П., Основи на ветеринарна хирургија,Факултет за Ветеринарна медицина 

Скопје; 
5. Тројачанец П., Илиевска К., 2009, Основи на ветеринарната анестезиологија 
6. Slatter Douglas, Textbook of small animal surgery 2nd edtition, 2002 Sounders; 
7. Fossum Theresa W., Small animal surgery 2nd ed., 2002 Mosby; 
8. Thurmon J.C., Tranquilli W.J., Benson G.J.Lumb & Jones Veterinary Anesthesia 3rd edition. 

1996, Williams &Wilkins; 
9. Perimatei D., Flo G., DeCamp C. Small animal orthopedics and fracture repair 2006 

Saunders; 
10. Harari J. Small animal surgery 1996 Williams & Wilkins; Swaim S., Henderson R. Small 

animal wound management 1990  Williams & Wilkins; 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Vasić J., Osnovi veterinarske hirurgije 1996, 
2. Budić Z., Cvetković Z., Petković B. Anestezija malih životinja 1997 Prosveta; Veterinarski 

fakultet Beograd; 
3. Vjekoslav Srebočan, Hrvoje Gomerčić Veterinarski priručnik, četvrto dopunjeno izdanje, 

Zagreb 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Хируршки техники кај продуктивните животни 
2. Код ФВМС ДСИ30 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Пламен Тројачанец 



 

науч. сор. д-р Ксенија Илиевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Инструментација, Преоперативна подготовка, Скротување, Седација и анестезија, 
Декорнуација, Трепанација на фронтален синус, Оперативни процедури на окото и орбитата, 
Трахеотомија, Езофаготомија, Експлоративна лапаротомија, Руминотомија, Хируршки 
заболувања на абомазус, Интестинални обструкции, Хернии и менаџмент на умбиликални 
маси, Абдоминоцентеза и биопсија на хепар, Царски рез, Вагинален пролапсус, Утерин 
пролапсус, Перинеални лацерации, Препуцијален пролапсус, Хематом на пенисот, 
Уролитијаза, Превенција на интромисија, Вазектомија, Конгенитални аномалии, Стенози на 
орифициум, Мембрански обструкции, Трауматски лацерации, Ампутации на папилата, 
Појавана кривење и економски импликации, Терминологија, Интердигитална некробацилоза, 
Интердигитална хиперплазија, Солеарни улкуси, Болест на бела линија, Ламинитис, Останати 
патолошки состојби на чапунката, Дигитална ампутација, Корективна обработка. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  



 

 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Susan L. Fubini, Norm Ducharme: Farm Animal Surgery, 2005, Saunders 
2. Материјали подготвени од предметниот наставник, 
3. Тројачанец П., Основи на ветеринарна хирургија, Факултет за ветеринарна медицина 

Скопје; 
4. Тројачанец П., Илиевска К., 2009, Основи на ветеринарната анестезиологија; 
5. Weaver D.A., St Jean G., Steiner A. Bovine surgery and lameness 2nd ed. 2005, Blackwell; 
6. Kersjes A. W., Nemeth F., Rutgers L.J.E. Atlas of large animal surgery, 1985, Williams and 

Wilkins; 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Greenough P. Bovine laminitis and lameness, 2007, Saunders 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Специјални ортопедски болести  
2. Код ФВМС ДСИ31 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 



 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Пламен Тројачанец 
науч. сор. д-р Ксенија Илиевска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Ортопедски преглед, системи за редукција на фрактури, заболувања на коски и зглобови, 
заболувања на мускули, тетиви и аднекса, заболувања на копитата. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  



 

 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Daniel Lewis, Sorrel J Langley-Hobbs (eds.):  Small Animal Orthopedics, Rheumatology and 
Musculoskeletal Disorders 2nd Edition, 2014, CRC Press 

2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Perimattei D.L., Flo G.L., DeCamp C. Small animal orthopedics and fracture repair 4th ed. 

2006, Saunders, 
4. Coughlan A., Miller A. Manual of small animal fracture repair and management, 1998, BSAVA 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Тројачанец П., Основи на ветеринарна хирургија, Факултет за ветеринарна медицина 

Скопје; 
2. Тројачанец П., Илиевска К., 2009, Основи на ветеринарната анестезиологија 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од рентгенологијата и физикалната 
терапија 

2. Код ФВМС ДСИ32 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 



 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Дине Митров 
 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Со предметот Одбрани поглавја  од рентгенологијата и физикалната терапија студентите ќе се 
запознаат подетално со ветеринарната општата и клиничка рендгенологија и со физикална 
терапија. Општата рендгенологија во ветеринарната медицина ги пружа сите сознанија за 
постанокот и физиката на рендгенските зраци, нивната примена во медицината воопшто, 
изворите на зрачење и настанувањето на рендгенската слика. Клиничката рендгенологија е 
многу важен сегмент во ветеринарната, дијагностичка, проблематика на различни 
патоморфолошки проблеми во органите и органските системи кај домашните животни. 
Физикалната терапија (физиотерапија) е област на медицинските науки во која, за лекување се 
користат природни фактори (светлина, вода, воздух, електрицитет и др.) и се базира 
нанаучнитетесознанија од физиката, хемијата, електротехниката, електрониката, биологијата и 
медицината, Делот од предметот што ја опфаќа физикалната терапија е поделен на општ и на 
специјален дел. Во општиот дел се обработени суштината на физикалното лекување, 
теориката основа на физиотерапијата, механизмот на терапевтското дејство на 
физиотерапијата, специфичноста на надразувачкото дејство на физикалните методи, 
биофизичка основа на физикалната медицина и самата организација на и во одделенијата за 
физикална терапија. Специјалниот дел е поделен на физикална терапија и физикална 
дијагностика. Физикалната терапија ги опфаќа електротерапијата, фототерапијата, 
хидротерапијата, термотерапијата, пелотерапијата, керитерапијата, масотерапијата и 
ултрасонотерапијата. Физикалната дијагностика ги опфаќа електродијагностиката, 
ултрасонодијагностиката, термографијата и биотелеметријата. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Рентгенологија: 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. 
Физикална терапија: I.Општ дел: Суштина на физикалното лекување.Теориската основа на 
физиотерапијата.Механизам на терапевтското дејство на физиотерапијата.Специфичност на 
надразувачкото дејство на физикалните методи.Биофизичка основа на физикалната 
медицина.Организација на и во одделенијата за физикална терапија. II.Специјален дел: 
Електротерапија (еднонасочни и наизменични струи со ниска фреквенција: галванотерапија, 
јонотерапија и фарадизација; модулирани струи и високофреквентни струи: ултракратки 



 

бранови, микробранови и електронаркоза). Фототерапија (лукотерапија, хромотерапија, 
актинотерапија и хелиотерапија). Хидротерапија (општи и локални хидротераписки 
процедури), Термотерапија (лечење со топлина и со ладење).Пелотерапија.Керитерапија. 
Масотерапија(активна и пасивна масажа).Ултрасонотерапија. 
Практична настава: 
Работа со пациенти во клиниката, и користење на сопствената библиотека на рентгенограми. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 



 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Suzanne Easton:  Practical Veterinary Diagnostic Imaging,  2012, Wiley-Blackwell  
Branislav Petrovic, Anica Jankovic-Zagorcic: Veterinarska rentgenologija. Veterinarski fakultet 
Beograd, 1985. 
2. Mensur Sehic: Opca rendgenologija u veterinarskoj medicini. Janko, Zagreb, 1995. 
3. Mensur Sehic, Vladimir Butkovic, Damir Zubnic, Damir Stanin: Fizikalna medicina u terapiji i 
dijagnostici domacih zivotinja. Kratis, Zagreb, 1997. 
4. Mensur Sehic: Klinicka rentgenologija u veterinarskoj praksi. Intergrafika, Zagreb, 2002. 
5. Branislav Petrovic, Borislav Draganovic, Jovan Gligorijevic: Osnovi fizikalne medicine. Beograd, 
1972. 
 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Mensur Sehic: Osteoartropatije u domacih zivotinja. Zagreb, 2000. 
2. Mensur Sehic: Bolesti organa i organskih sustava. Zagreb, 2004. 
3. Mensur Sehic: Bolesti kosti, zglobova, tetiva i zivcanog sustava u domacih zivotinja. Zagreb, 

2004. 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Неонатални заболувања кај преживните животни 
2. Код ФВМС ДСИ33 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Во овој предмет студентите ќе се запознаат подробно со заболувањата кои се карактеристични 
за новороденчињата кај преживните животни, нивната етиологија, превенција и третман, како 
и со постапките со новороденчето во првите денови по раѓањето. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Правилно прифаќање и третман на младото по породувањето, како и нега за време и 



 

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

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Ото М. Радоститс, Клајв Ц. Геј, Кенет В. Хинчклиф, Питер Д. Констабл: Ветеринарна 
медицина - Учебник за заболувањата на говедата, коњите, овците, свињите и козите, 
Табернакул, Скопје, 2010 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Geof Smith: Bovine Neonatology, An Issue of Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 1st 
Edition, 2009, Saunders 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Метаболички заболувања кај преживните животни 
2. Код ФВМС ДСИ34 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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 руминална содржина како и уринализата. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Општо запродукциските заболувања. Пуерперална пареза. Синдром на крава што лежи. 
Хипомагнезиемична тетанија. Хипомагнезиемична тетанија кај телиња. Кетоза кај преживните 
животни (ацетонемија кај говедата; гравидитетна токсемија кај овците). Масна инфилтрација 
на црниот дроб кај говедата (синдром на дебела крава, гравидитетна токсемија кај говедо). 
Заболувања предизвикани од нутритивни дефицити: дефицит на енергија и на протеини; 
дефицити на минерали (кобалт, бакар, јод, железо, натриумов хлорид, цинк, манган, калиум, 
селен и/или витамин Е); нутритивен дефицит на калциум, на фосфор и на витамин D и 
дисбаланс во односот калциум : фосфор; дефицити на витамините (витамин А, витамин K, 
хидросолубилни витамини). Заболувања предизвикани од конгенитални дефекти. Губење на 
тежината или неспособност за зголемување на телесната тежина 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 



 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Ото М. Радоститс, Клајв Ц. Геј, Кенет В. Хинчклиф, Питер Д. Констабл: Ветеринарна 
медицина - Учебник за заболувањата на говедата, коњите, овците, свињите и козите, 
Табернакул, Скопје, 2010 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Catherine T. Hernandez: Dairy Cows – Reproduction, Nutritional Management and Diseases, 
2013, Nova Science Publishers 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Лабораториска дијагностика на болести на 
внатрешни органи кај преживни животни 

2. Код ФВМС ДСИ35 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус интегрирани студии 
6. Академска година / семестар Прва година/зимски или 

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  



 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Диференцијална дијагноза при лабораториски наоди: анемија, антитромбин III, APTT, 
билирубин, уреа, креатинин, ензими, еозинофилија, разградни продукти на фибринот (FDP), 
хиперкалцемија, хиперхлоремија, хиперфибриногенемија, хиперглобинемија, хипергликемија, 
хиперкалемија, хипернатремија, хиперфосфатемија, хиперпротеинемија, хипокалцемија, 
хипохлоремија, хипогликемија, хипокалемија, хипомагнеземија, хипонатремија, 
хипофосфатемија, хипопротеинемија, лимфопенија, метаболичка ацидоза, метаболичка 
алкалоза, моноцитоза, неутропенија, неутрофилија, хематокрит, протромбинско време, 
респираторна ацидоза, респираторна алкалоза, тромбоцитопенија. Нарушувања при 
нутритивни дебаланси: кардиоваскуларни, кожни, гастроинтестинални, хематопоетски, 
хепатички, мускулоскелетни, невролошки, репродуктивни, респираторни. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  



 

 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Ото М. Радоститс, Клајв Ц. Геј, Кенет В. Хинчклиф, Питер Д. Констабл: Ветеринарна 
медицина - Учебник за заболувањата на говедата, коњите, овците, свињите и козите, 
Табернакул, Скопје, 2010 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Agarwal Chauhan:  Textbook of Veterinary Clinical and Laboratory Diagnosis, 2008, Jaypee 
Brothers Medical Pub. 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство 
2. Код ФВМС ДСИ36 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 



 

институт, катедра, оддел) 
5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар Прва година/зимски или 

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Павле Секуловски 
доц. д-р Деан Јанкулоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е да ги воведе студентите во улогата и значењето на ветеринарната 
професија за безбедноста на храната и ветеринарното јавно здравство. Исто така, 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 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Основи на микробиологија на храната, труења со храна, расипувања на храната како и 
европското и домашното законодавство од оваа област. Анализата на ризикот, процесна 
контрола во производството на храната, 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. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 



 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Buncic: Integrated Food Safety and Veterinary Public Health, Cabi International, 2006 
2. Food Safety risk analysis, FAO and WHO, 2006 
3. Schmidt and Rodrick: Food Safety Handbook, Wiley, 2003 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Frans J. M. Smulders, Birgit Norrung, Herbert Budka (eds.): Foodborne Viruses and Prions 

and Their Significance for Public Health (Food Safety Assurance and Veterinary Public 
Health) 1st Edition, 2013, Wageningen Academic Publishers 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Микробиологија на храна 
2. Код ФВМС ДСИ37 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 



 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Павле Секуловски 
доц. д-р Деан Јанкулоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Предметот микробиологија на храна ги опфаќа начелата на екологија и епидемиологија 
микроорганизмите кои се присутни по должина на синџирот на храната. Во предметот се 
опфатени и микробиологијата на храната, добиточната храна, водата за пиење, и контролата 
на микроорганизмите присутни на работните површини и во средината на објектите кои се 
занимаваат со производство, преработка и трговија со храна. Ќе се обработат и подрачјата на 
природно присутните микроорганизми во храната, нивната корисна улога како и примената на 
истите во процесите на конзервирање или модифицирање на храната од растителни или 
животинско потекло. Студентите ќе се запознаат со начините на микробиолошките 
испитувања, идентификацијата на микроорганизмите, начините на земање примероци,  
Предметот ќе го обработи и делот за епидемиологија односно труењата - алиментарни 
инфекции и интоксикации со храната, микроорганизмите кои се предизвикувачи на 
заболувања нивните извори, распространување по синџирот на храната како и нивната 
контрола. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 



 

 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. ICMSF: Microorganisms in Foods 6th Ed. Microbial ecology of food commodities, Kluwer 
Academic/Plenum publishers, 2010 

2. John Garbutt: Essentials of Food Microbiology, Arnold, 1997 
3. Lund, Baird-Parker,Gould: The Microbiological Safety and Quality of Food, Aspen, 2000 

22.2 
Дополнителна литература  



 

 1. Bibek Ray, Arun Bhunia: Fundamental Food Microbiology, Fifth Edition, 2013, CRC Press 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Молекуларно-генетски методи и епидемиологија на 
труења со храна 

2. Код ФВМС ДСИ38 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Павле Секуловски 
доц. д-р Деан Јанкулоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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.  

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Типизација на бактеријски изолати: фенотипски методи (серотипизација, фаготипизација, 
антимикробна отпорност),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 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 



 

активности 
 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Tamar Lasky (ed.): Epidemiologic Principles and Food Safety, 2007, Oxford University Press 
2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручналитература 
4. Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  



 

 1. Foodborne disease outbreaks: Guidelines for investigation and control, 2008, World Health 
Organization 

 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја oд патофизиологијата 
2. Код ФВМС ДСИ39 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Игор Улчар 
науч. сор. д-р Ирена Целеска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Нарушувања во функцијата на клетката. Патолошка физиологија на крвта. Нарушувања во 
функцијата на еритроцитите. Нарушувања во функцијата на леукоцитите. Нарушувања во 
хемостазата. Нарушувања во работата на срцето. Нарушувања во функцијата на крвните 
садови. Нарушувања на метаболизмот. Нарушувања во функцијата на органите за варење. 
Нарушувања во функцијата на црниот дроб и на егзокриниот панкреас. Нарушувања на 
функциите на органите за дишење. Нарушувања на уринарниот систем. Нарушувања на 
ендокриниот систем. Ендогените биолошки активни соединенија во патофизиолошките 
процеси. Синдром на општа адаптација (стрес-синдром). Воспаление. Шок (колапс). 
Патофизиологија на болката. Нарушувања на имунолошкиот систем. Нарушувања во 
терморегулацијата. Невромускуларни нарушувања. Нарушувања на коските и зглобовите. 
Патофизиологија на малигните процеси. Вродени аномалии кај домашните животни. 
Патогенеза на инфективните и на паразитарните заболувања 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 30 часа предавања и вежби 



 

време 60 часа други форми на активност 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. M. Donald МcGavin, James F. Zachary: Pathologic Basis Of Veterinary Disease 2007, Mosby, 
Inc. 

2. Статии од научни и стручни списанија од интернет 
 



 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Edward C. Feldman, Richard W. Nelson, Claudia E. Reusch, J. Catharine R. Scott-Moncrieff: 
Canine аnd Feline Endocrinology, Edition 4, 2015,  Saunders, an imprint of Elsevier Inc. 

2. Carolyn Sink and Nicole Weinstein: Practical veterinary urinalysis, 2012 by John Wiley & Sons, 
Inc. 

3. Virginia Luis Fuentes, Lynelle Johnson, Simon Dennis: BSAVA Manual of Canine and Feline 
Cardiorespiratory Medicine,  Second Edition, 2010 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Ветеринарна лабораториска медицина 
2. Код ФВМС ДС40 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Игор Улчар 
науч. сор. д-р Ирена Целеска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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.  

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
А) Хематолошки промени: основи на промени во комплетната крвна слика. Поединечен осврт 
на промените во еритроцитната, леукоцитната и тромбоцитната лоза, со карактерот на 
клиничката слика на пациентот.  
Б) Серумски нарушувања: толкувања на т.н. пре-анестетски панели, дијагностички панели и 
општи здравствени панели и ннивна поврзаност со карактерот на заболувањата.  
В) Ендокриниолошки тестови, значајност и рано детектирање на промените. 
Г) системски испитувања: меѓусебна поврзаност на промените на различни органски системи, 
профилирање и препознавање. 
Практична настава: 
Практична лабораториска медицина: земање мостри и користење надворешна лабораторија; 
тестирање „на лице место“ (side-room testing) во ветеринарната практика; „прирачна 
лабораторија“. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 



 

семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 
13. Вкупен расположлив фонд на 

време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  
22.1 
 Задолжителна литература   

 



 

1. Veterinary hematology and clinical chemistry / edited by Mary Anna Thrall  [et al.]. – 2nd ed. 
2012, John Wiley & Sons, Inc. 

2. Статии од научни и стручни списанија од интернет 
 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Kathleen P. Freeman, Stefanie Klenner: Veterinary Clinical Pathology - A Case-Based Approach, 

2015, Taylor & Francis Group, LLC 
 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Цитолошка дијагностика 
2. Код ФВМС ДСИ41 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Игор Улчар 
науч. сор. д-р Ирена Целеска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Подготовка и ракување со цитолошки мостри. Основи на цитолошката дијагностика. Кожа и 
поткожни ткива. Лимфен систем. Респираторен тракт. Течности на телесните празнини. Усна 
празнина, дигестивен тракт и нивните придружни структури. Сува фекална цитологија (dry-
mount fecal cytology). Црн дроб. Уринарен тракт. Микроскопско испитување на уринарен 
седимент. Репродуктивен систем. Мускулоскелетален систем. Централен нервен систем. Око и 
негови придружни структури. Ендокрин систем. Напредни дијагностички техники. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 90 часа 



 

време   
14. Распределба на расположливото 

време 
30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  
22.1 
 Задолжителна литература   

 



 

1. Rose E. Raskin, Denny J. Meyer: Canine and Feline Cytology: A Color Atlas and 
Interpretation Guide, Second Edition, 2010, Saunders, an imprint of Elsevier Inc. 

2. Научна и стручна литература од интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Radin MJ, Wellman ML, Interpretation of Canine and Feline Cytology, 2001, Ralston 
Purina Company Clinical Handbook Series. The Gloyd Group, Inc, Wilmington, DE 

2. Rick L. Cowell [et al.]: Diagnostic Cytology and Hematology of the Dog and Cat, 3e 2008, 
Mosby 

3. Kathleen P Freeman: Self-Assessment Colour Review of Veterinary Cytology - Dog, Cat, 
Horse and Cow, 2007, Manson Publishing Ltd 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од општапатологија 
2. Код ФВМС ДСИ42 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Трпе Ристоски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Увод и историјат на патологијата. Етиологија. Дегенерација и некроза.Нарушувања во 
циркулаторниот систем. Воспаление. Регенерација. Тумори, накази и смрт. Имунопатологија 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 



 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. R.S. Chauhan: Illustrated Veterinary Pathology - General and Systemic Pathology, 2nd Rev 
Ed., 2008, International Book Distributing Co 



 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. M. Donald МcGavin, James F. Zachary: Pathologic Basis Of Veterinary Disease 2007, Mosby, 
Inc. 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од специјална патологија 
2. Код ФВМС ДСИ43 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Трпе Ристоски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Дигестивен систем. Хематопоетски органи. Циркулаторен систем. Респираторен систем. 
Уринарен   систем. Полови  органи. Централен нервен систем. Ендокрини жлезди. Скелетно-
мускулен систем. Органи за вид и слух. Кожа. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава:интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 



 

активности 
 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. K.V.F. Jubb, Peter C. Kennedy, Nigel Palmer, M. Grant Maxie:  Pathology of domestic animals 5th 
edition, 2007 
2. Jubb K., Kenedy P., Plamer N.: Pathology of domestic animals, 1992. 
3. PK Sriraman: A Guide to Postmortem Examination of Animals, 2006, Jaypee Brothers 

22.2 
Дополнителна литература  



 

 1. Elizabeth Aughey, Fredric L. Frye:  Comparative Veterinary Histology with Clinical Correlates, 2001, 
Wiley-Blackwell 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Онкологија 
2. Код ФВМС ДСИ44 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Трпе Ристоски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Номенклатура на туморите. Карактеристики на бенигните и малигните тумори. 
Канцерогенеза: молекуларна основа на туморите. Етиологија на туморите. Класификација на 
туморите: тумори на мезенхимско ткиво, тумори на епително ткиво. Клинички 
карактеристики на туморите. Лабораториска дијагностика на туморите. Третман на туморите 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 



 

активности 
 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Donald J. Meuten (Editor): Tumors in Domestic Animals, 4th Edition, 2002, Wiley-Blackwell 
2. Stephen J. Withrow and David M. Vail: Small Animal Clinical Oncology, 5th Edition, 2012, Saunders 
3. Joanna Morris and Jane Dobson: Small Animal Oncoloty, 2001, Wiley-Blackwell 
4. Kevin A. Hahn: Veterinary Oncology, 2002, Butterworth-Heinemann  

22.2 
Дополнителна литература  



 

 
1. Carolyn Henry, Mary Lynn Higginbotham: Cancer management in Small Animal practice, 2009,  
Saunders 
2. Rob D. Foale, Jackie Demetriou: Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Oncology, 
2010, Saunders 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Дерматопатологија 
2. Код ФВМС ДСИ45 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Трпе Ристоски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Дерматопатологијата има сè поголемо значење во клиничката патологијабидејќи 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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Инфламаторни, дегенеративни и диспластични болести; Неоплазми и други тумори 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава:интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 



 

 
 
 
 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Thelma Lee Gross, Peter J. Ihrke, Emily J. Walder, Verena K. Affolter: Skin Diseases of the Dog and 
Cat: Clinical and Histopathologic Diagnosis, 2nd Edition, 2005, Wiley-Blackwell 
2. Danny W. Scott: Color Atlas of Farm Animal Dermatology, 2008, Wiley-Blackwell 
3. Michael Schaer: Clinical Medicine of the Dog and Cat, Second Edition, 2009, CRC Press 

22.2 
Дополнителна литература  

 1.  Pierre Jasmin:  Clinical Handbook on Canine Dermatology, 3rd Edition, 2011, Virbac 

 
 
 



 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Ветеринарна легислатива и етика 
2. Код ФВМС ДСИ46 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Трпе Ристоски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цели на предметот е запознавање на студентите со севкупната ветеринарна легислатива која  
го регулира производството на безбедна храна во ланецот од нива до трпеза. Студентите ке 
изучуваат и морално-етичкото однесување со животните при секојдневното извршување на 
своите обврски. Ке се изучува легислативата на лонгитудинален и интегрален пристап на 
производство на безбедна храна од благосостојба на животните, хигиената на преработката и 
влијанието на храната врз здравјето на луѓето. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Законски прописи со кои се регулира ветеринараната дејност во Република Македонија. 
Преглед на болестите од форензички аспект(скриеност, знатност, времетраење). Морал и 
етичко однесување на ветеринарните доктори при извршување на својата професиионална 
дејност. 
Практична настава: 
Практична примена на законите во вршењето на секојдневната ветеринарна пракса и со 
кодексите на ветеринарно-медицинската етика. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 



 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Збирка закони од областа на ветеринарното здравство Управа за ветеринарсво 
МЗШВ 

2. Terrestrial animal health code OIE 2008 
3. Laurence B. McCullough and James Polk Morris, Implication of History and Ethics to 

Medicine-Veterinary and Human, Texas University, 1978. 
4. FAO, FAO Expert Consultation on Food Safety: Science and Ethics, Rome, Italy, 3-5 

September 2002. 
5. James F. Wilson, Suzanne Neilson, Bernard E. Rollin, JoAnne L. Garbe: Law and Ethics of the 

Veterinary Profession, 1988, Priority Press, Limited 

22.2 
Дополнителна литература  



 

 
1. www.oie.int 
2. www.pravo.org.mk 
3. http://vetlex.taiex.be/ 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Модели на исхрана со патологија на исхраната кај 
фармските животни 

2. Код ФВМС ДСИ47 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Ристо Проданов 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на предметот е студентите да се здобијат со продлабочени теоретски и практични знања 
со исхраната кај фармските животни. Исто така студентите ке ги изучуваат се по бројните 
антинутритивни материи, кои храната ги носи со себе и завземаат значително место во 
патологијата кај фармските животни. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Специфики во исхраната кај одредени видови и категории на фармски животни со 
запознавање на принципите на нивната исхрана. Основни хранливи и делотворни 
компоненети кај животните во зависност од возраста, фазите и технологиите на производство. 
Патолошките аспекти на исхраната со одредени видови хранива кои се користат во исхраната 
на фармските животни. Антинутритивни материи од биолошка природа (микотоксини), од 
физичко - хемиска природа (пестициди, хербициди,...). Дејство на антинутритивните матеии 
врз здравствената и производната состојба кај фармските животни. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава:интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

http://www.oie.int/
http://www.pravo.org.mk/
http://vetlex.taiex.be/


 

активности 
 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. G. Dryden: Animal Nutrition Science, 1st Edition, 2008, CABI 
2. FAO ANIMAL PRODUCTION AND HEALTH, PROTEIN SOURCES FOR THE ANIMAL FEED 

INDUSTRY, Exper Consultation and Workshop Bangkok, 29 April – 3 May 2002. 
3. Златан Синовец, Радмила Ресановиќ, Знежана Синовец, МИКОТОКСИНИ, 

Ветеринарски факултет-Белград, 2006. 

22.2 
Дополнителна литература  



 

 
1. www. Mikotoksini 
2. www.slideworld.org. /…/Mikotoksini i mikotoksikoze 
3. ppt.downloadrite.com /-mikotiksini/ 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Нутриционистички нарушувања кај домашни 
миленици 

2. Код ФВМС ДСИ48 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф.  д-р Горан Николовски 
 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите на докторскиoт студиум ќе се запознаат со најновите информации во 
нутриционистичките потреби кај домашните миленици. Тоа се однесува пред сè на потребите 
на милениците при различни патолошки состојби. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Дисциплините и научните истражувања кои се применуваат на основните методи на исхрани 
кај домашните миленици се применуваат од неодамна, пред сè од клинички аспект на 
нутриционизмот како резултат на научните информации.  

- Базични принципи на нутриционизам и клиничкиот статус на животното 
- Примена и времетраење на посебните нутриционистички побарувања кај различни 

состојби на животните   
 Материјалите во овој предмет се однесуваат на разјаснувањето на основните принципи на 
клиничкиот нутриционизам кој ќе се совладува преку консултации; односно студентот се 
запознава со нутриционистичките потреби за заболувањата ма органските системи. 
Метаболните потреби кај пациентите со заболувања на различни органски системи е поврзан и 
со духовната состојба кај пациентите и потребата од специфичен нутриционистички пресек.    
Практична настава: 
Следење на исхраната кај хоспитални пациенти, давање соодветни хранливи смески и 
адекватен апликација на храната кај пациентите со различни органски промени.  Следењето на 
исхраната кај овие пациенти ќе се врши преку клинички ротации на пациенти со промени во:  

- гастроинтестиналниот тракт,  
- пациенти со ендокринолошки нарушувања,  
- кардиоваскуларни нарушувања,  
- хепатобилијарни нарушувања,   



 

- бубрежни нарушувања.  
Особено значајно ќе биде следење на алергиските состојби на храна кај домашните миленици 

12. Методи на учење 
Теориска настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 30 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

 60 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи  

 
16.2 

Самостојни задачи 
  

16.3 Домашно учење  

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           20 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          60 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 



 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. White, D. Stephen and al.: Purina PetCare Handbook of Canine and Feline Clinical Nutrition. 
The Gloyd Group Inc., 2010 

2. Wills J.M. & Simpson K.W.: The Waltham Book of Clinical Nutrition of the dog and cat. 
Elseveir science Ltd., 1994 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Sandie Agar:  Small Animal Nutrition, 2001, Butterworth-Heinemann 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Болести на панкреас кај домашни миленици 
2. Код ФВМС ДСИ49 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус интегрирани студии 
6. Академска година / семестар Прва година/зимски или 

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Горан Николовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите на докторскиoт студиум ќе се запознаат со ендокринолошките и промените на 
егзокриниот панкреас. Појавата на метастатските промени на панкреасот и нејзиното 
дијагностицирање се дел од темите на овој предмет. потреби кај домашните миленици. Тоа се 
однесува пред се на потребите на милениците при различни патолошки состојби. Предноста 
при запознавањето на ендокринолошките нарушувања ни овозможува соодветна примена на 
дијагностичките и тераписките протоколи. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Промени на егзокрин панкреас, нивна клиничка манифестација и дијагностика. Ендокрини 
промени на панкреасот: diabetes mellitus синдром, инсулином, хипогликемичен синдром. 
Метастатски промени на панкреасот, лабораториска дијагностика и дијагностика преку 
ултразвук и други техники на сликање. Тераписки протокол кај метастатски промени.  
Практична настава: 
Следење на пациенти со акутен панкреатитис, терапија и начин на исхрана кај овие 



 

промени.Пациенти со diabetes mellitus, тест на оптоварување со гликоза, следење на кривата 
на гликозата, одредување на оптимална доза на инсулин. Пациенти со инсулином, 
лабораториски и тераписки протоколи. Начин на исхрана на пациенти со инсулином. 
Пациенти со хипогликемичен синдром, дијагностика и терапија. Опсервација на пациенти со 
тумори на панкреас, терапија со цитостатици. 

12. Методи на учење 
Теориска настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 20 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

 40 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 5 часа 

16.3 Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           40 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          40 

17.3 Активност и учество Бодови          20 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  



 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Ad Rijnberk · Hans S. Kooistra (eds): Clinical endocrinology of dogs and cats. Schlửtersche 
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hans-Buckler-Allee 7, 30173 Hannover, 2010 

2. Schaer M.: Clinical medicine of the dog and cat. Manson Publishing Ltd, 2003 
3. Nelson R.W. & Couto C.G.: Small animal internal medicine - second edition. Mosby, 2000 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Caroline D. Levin: Dogs, Diet, and Disease: An Owner's Guide to Diabetes Mellitus, 
Pancreatitis, Cushing's Disease & More, 2001, Lantern Publications 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Лабораториска дијагностика на внатрешни 
заболувања кај малите животни 

2. Код ФВМС ДСИ50 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Горан Николовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет е студентот да 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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Испитување на комплетна крвна слика, толкувања на биохемиски профил кај различни 
нарушувања на органските системи, нивна меѓусебна повраност и присутна клиничка слика 
кај животните.  

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  



 

Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

 15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  
22.1 
 Задолжителна литература   

 



 

1. Michael D. Willard, Harold Tvedten: Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, 
5th Edition, 2012, Saunders 

2. Материјали подготвени од наставниците 
3. Научна и стручна литература од интернет 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Kenneth S. Latimer (Editor): Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical 
Pathology, 5th edition, 2011, Wiley-Blackwell 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на синџирите за набавка на анимални 
производи и управување со квалитетот 

2. Код ФВМС ДСИ51 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Благица Сековска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Во овој предмет 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. Во рамкте на овој предмет исто така ќе бидат обработениместото и улогата на 
потрошувачите. Во кратки црти во овој предмет ќе се обработат поим и видови на синџириза 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Поим за синџири за набавка на анимални производи. Видови на синџири за набавка на 
анимални производи. Мерки за подобрување на синџири набавка на анимални производи. 
Дистрибуција на анимални производи. Видови на дистрибуција. Транспорт и логистика. 



 

Планирање на синџирите за набавка на анимални производи. Донесување на одлуки за 
синџирите за набавка на анимални производи (финансиски одлуки, одлуки за безбедноста, 
стратешки одлуки и слично). Организација на синџирите за набавка на анимални производи. 
Контрола на синџирите за набавка на анимални производи 

12. Методи на учење 
Теориска настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  



 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Y. Narahari and S. Biswas: Supply Chain Management: Modeling and Decision Making, Indian 
Institute of Science, Bangalore  

2. Благица Сековска Маркетинг менаџмент на анимални производи, Скопје 2008 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Michael H. Hugos: Essentials of Supply Chain Management, Third Edition, 2011, Wiley-
Blackwell 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Маркетинг и менаџмент на ветеринарна пракса 
2. Код ФВМС ДСИ52 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Благица Сековска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Во овој предмет 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 предметот 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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Вовед. Маркетинг околина на  ветеринарната пракса. Познавање на клиентите на  
ветеринарната пракса. Маркетинг инструментите во што поуспешно пласирање на пазарот. 
Пазар на ветеринарни услуги. Значење и развој на маркетинг стратегиите. Видови на 
маркетинг стратегии погодни за ветеринарна пракса. Како да го истражите пазарот на услуги. 



 

Организација и контрола на маркетинг активности 
12. Методи на учење 

Теориска и практична настава:интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  



 

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Доц. д-р Благица Сековска: Маркетинг менаџмент на анимални производи, 2008, Скопје 
2. Филип Котлер: Маркетинг на услуги 
3. Shawn P. Messonier: Marketing Your Veterinary Practice, Misury, 2000 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Jonathan Taylor,  Russell Portwood:  The Official Veterinary Marketing Guide: How to Use Online 

Media, Viral Marketing and Direct Response to Grow Your Veterinary Practice in today’s 
Economy, 2011, Vetnet 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Комуниколошки и етички принципи во односите со 
клиентите 

2. Код ФВМС ДСИ53 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус интегрирани студии 
6. Академска година / семестар Прва година/зимски или 

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Благица Сековска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Овој предмет 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. Предметот ќе им помогне 
на студентите во унапредувањето и развојот на ветеринарната пракса, но и останатите бизнис 
релации. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Поим за комуникации; Значењето на комуникациите за успешна работа со клиети; 
Маркетиншки аспекти на комуницирањето; Интерперсонално комуницирање; Организациско 
комуницирање; Начини и стилови на комуникација; Решавање на конфликти; Начини на 
комуницирање со непријатни клиенти; Комуницирање од аспект на менаџмент; Изградба на 
тимови; Работа во тим; 



 

Практична настава: 
Изработка насеминарски труд, мини (проблемски) проекти на дадена тема, дебати, дискусии, 
посета на ветеринарни амбуланти и драматизација на ситуации во релацијатаклиент/ветеринар 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава:интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  



 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Зорица Томиќ:Комуникологија 
2. К.Р. Сатураман: Комуникациски вештини во клиничка пракса 
3. Judith R. Gordo: Organizational behavior 
4. Благица Сековска: интерна скрипта 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Николас Инд: Корпорациски имиџ 
2. Даниел Перлман, Анја Рој: Меѓународна здравствена пракса 
3. актуелни страни на интернет по препорака на професорот 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економика на здравје и производство на животни 
2. Код ФВМС ДСИ54 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Благица Сековска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Темата на овој предмете 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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Економска важност на болестите на животни; Економско донесување на одлуки во 
управувањето со здравјето на животните; Основни методи на економски анализи; Примена на 
портфолио теорија за оптимален избор на фармска програма за ветеринарен менаџмент; 



 

Моделирање на економиката на донесување на одлуки во високоризични ситуации; 
Вклопување на економиката во развојот на ветеринарен менаџмент и оправување со здравје; 
Економска важност на здравјето на животнитеод аспект на пазарот; 
Практична настава: 
Изработка насеминарски труд, мини (проблемски) проекти на дадена тема, дебати, дискусии, 
посета на ветеринарни амбуланти 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава:интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 



 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. A.A. Dijkhuizen, R.S. Morris: Ekonomika zdravlja životinja 
2. Tim E. Carpenter: Zdravlje životinja i ekonomika proizvodnje 
3. Благица Сековска: интерна скрипта 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. R.B.M. Huirne et al.: Ekonomika zdravlja životinja 
2. актуелни страни на интернетпо препорака на професорот 

 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Аналитички методи за следење на безбедноста на 

храната 
2. Код ФВМС ДСИ55 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет е разбирање на принципите и постапките во аналитиката на 
прехрамбените производи. Методологијата вклучена во овој предмет ќе зависи од 
компонентата која се определува, природата на производот кој се анализира, целта на 
анализата и расположивата опрема.  

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
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 
12. Методи на учење 

Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  



 

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Viviana Scognamiglio, Giuseppina Rea, Fabiana Arduini and Giuseppe Palleschi (eds.): 
Comprehensive Analytical Chemistry, 2016, Elsevier B.V. 

2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Y. H. Hui: Handbook of Food Science, Technology, And Engineering (Food Science and 
Technology), 2005, CRC Press 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Резидуи и контаминенти како хемиски ризици по 
безбедноста на храната 

2. Код ФВМС ДСИ56 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметот е обезбедување на знаење за значењето и врстите на адитивите кои се 
користат во прехрамбената индустрија, нивната специфичност од аспект физичко-хемиското 
делување како и безбедноста при користење на адитивите преку основните национални и 
меѓународни легислативи. 

11. Содржина на предметната програма 
Теорисканастава: 
Антропогени и природни контаминенти во намирниците. Извори и патишта на внесување. 
Класификакација на токсикантите. Најзначајни контаминенти во храната. Резидуи од 
пестициди, фунгициди, хербициди, полихлорирани феноли, бензен, ароматични 
јаглеводороди, полициклични ароматични јаглеводороди, микотоксини, неоргански 
контаминенти со висока токсичност (арсен, жива, кадмиум и олово). Хемизам на делување и 
нивни својства. Значење на резидуите од пестициди, со оглед на нивното влијание врз 
здравјето на луѓето (MDK, ADI, PTWI). Природни и вештачки радионуклеиди, дистрибуција 
во синџирот на исхрана, контаминација на анималните производи, метаболизам, мониторинг. 



 

Ризик, проценка на ризик и управување со ризикот. Законска регулатива кај нас и во ЕУ. 
Практична настава: 
Во практичниот дел студентите ќе присуствуват и земаат активно учество во лабораториските 
анализи за докажување на одредени резидуи и контаминенти во храната (анализа на 
ветеринарни лекови во храната, анализа на пестициди во храна, анализа на микотоксини во 
храна, анализа на тешки метали во храна, анализа на бета агонисти во храна, анализа на 
тиреостатици и стилбени во храна, анализа на стероиди и лактони на резорцилната киселина 
итн.) 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Yolanda Picó: Food contaminants and residue analysis, Elsevier, 2008 
2. S. N. Mahindru: Food Contaminants - origin, propagation & аnalysis, APH Publishing, 2009 
3. Darsa Purnama Siantar, Mary W Trucksess, Peter M Scott: Food contaminants: mycotoxins 

and food allergens, American Chemical Society, 2008 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Dimitrios J. Fletouris: Drug Residues in Foods: Pharmacology, Food Safety and Analysis 

(Food Science and Technology), CRC Press; 1st edition, 2000 
2. N.T. Crosby: Determination of Veterinary Residues in Food, Wood head Publishing, 1991 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Хемија и аналитика на  храна 
2. Код ФВМС ДСИ57 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентот ќе ги проширува знаењата за структурата, составот, функцијата и нутритивните 
карактеристики на присутните макронутритиенти во храната, нивната улога и промени во 
текот на подготовката и чувањето на храната. 

11. Содржина на предметната програма 
Теорисканастава:  
Својства на водата како доминантна компонента во храната, особено од аспект на интеракции 
со другите присутни компоненти и трајноста на храната. Од здравствен аспект се изучува 
влијанието на исхраната во однос на макронутритиентите и водата, знаењето за потребите на 



 

човекот од витамини, минерали, антиоксиданси со посебен акцент на биохемија, физиологија, 
метаболизам, прехрамбени извори како и микронутритивни потреби во различни периоди од 
животот. Причини и последици од макро и микро нутритивните дефицити. Улога на 
микронутритиентите во превенција на болестите. Продлабочување на знаењата за адитивите 
кои се користат при производство на храна и нивното влијание врз здравјето на потрошувачот 
и квалитетот на храната. 
Практична настава: 
Во практичниотдел студентите ќе имаат можност самостојно да учествуваат во извршување на 
анализите за определување на квалитетот на храната и добиточната храна. Програмата опфаќа: 
одредување на  масти во прехрамбените производи по Сокслет, анализа на масни киселини со 
гасна хроматографија,  одредување на  вкупните протеини по Кјелдал, идентификување и 
одредување на  аминокиселините, одредување на моно и олигосахариди, докажување на 
антиоксиданси, вештачки сладила. Квалитет и безбедност на водата за пиење и нејзино 
значење за здравјето (одредување на: pH, резидуален хлор, хлориди, редукциска моќ, азотни 
соединенија (амонијак, нитрити, нитрати) во вода, како и одредување на алкалитет и тврдина 
на водата). 

12. Методи на учење 
Теориска настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 



 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. H.D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle: Food Chemistry, Springer-Verlag, 2004 
2. T.P. Coultate: Food: The chemistry of its Components 5-th edition, Royal society of Chemistry, 

2008 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Y. H. Hui, Paul Cornillon, Isabel Guerrero Legarreta, Miang H. Lim, K. D. Murrell, Wai-Kit Nip: 
Handbook of frozen food, Marcel Dekker, Inc., 2004 

2. Ramesh C. Chandan, Arun Kilara and Nagendra, P. Shah: Dairy processing & Quality 
assurance, Wiley – Blackwell, a Jonh W. Ley, Ltd. 2008 

3. Annabel L. Merrill, Bernice K. Watt: Energy value of foods,  United States Department of 
Agriculture, 1973 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Паразитарни зоонози 
2. Код ФВМС ДСИ58 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Јована Стефановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  



 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се  здобијат со пошироко знаење за паразитарните зоонози кои се пренесуваат 
од животните на луѓето и обратно, дијагностка на истите и ќе можат да ги препознаат рзиците 
при ракување со животни за време на нивната практична и научно-истражувачка работа. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска насатава: 
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. 
Практична настава: 
Паразитолошко испитување на фецес, крв и ткиво 

12. Методи на учење 
Теориска настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 16 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

 4 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 10 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 10 часа 

16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           70 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество  

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



 

(бодови/оценка)  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Foreyt,William: J . Veterinary Parasitology Reference Manual, Ames, IA: Iowa State 
UniversityPress, 2001 

2. Sloss, M.: Veterinary Clinical Parasitology, Iowa State Press, 1994 
3. William J. Foreyt: Veterinary parasitology reference manual, Pullman, WA 99164, 1997 

22.2 
Дополнителна литература  

 

1. Bowman , D.D. Georgis, W.B. : Parasitology for Veterinarians, Saunders, 1995 
2. Jorgen Hansen and Brian Perry: The epidemiology, diagnosis and control of helminth 

parasites of ruminants, ILRAD, 1994 
3. Ministry of agriculture, fisheries and food: Manuel of veterinary parasitological laboratory 

techniques, MAFF/ADAS, 1996 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Имунопаразитологија 
2. Код ФВМС ДСИ59 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Јована Стефановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Разбирање на имунолошките и имунопатолошките механизми на паразитарните инфекции. 



 

Ова знање ќе бидат во состојба да го уптребат во лабоараториски дијагностички процедури и 
во клиничката работа. Знаењето ќе биде базична основа за поставување на идни експерименти 
за развој и испитување на вакцини против паразити.Знаењето од областа на 
имунопатолошките механизми во голема мерка ќе придонесат  во одбирот на соодветната 
терапија и превентива за паразитарната болест. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава 
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). 
Практична настава 
ELISA, дот- ELISA, имунофлуоресценција, цитометрија, real time-PCR 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           80 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          20 

17.3 Активност и учество  



 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. F. E. G. Cox: Modern Parasitology, 81aeD,IISCI.ne., 2010 
2. Phillip Scott: Immunoparasitology, Munksgaard, 2004 
3. Heinz Mehlhorn: Progress in Parasitology, Springer-Verlag, 2011 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. M. A. Taylor, R. L. Coop, R. L. Wall: Veterinary Parasitology, 4th Edition, 2015, Wiley-Blackwel 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Напредни методологии во ветеринарната 
епидемиологија 

2. Код ФВМС ДСИ60 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Кирил Крстевски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 



 

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.  

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
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. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава:интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Dirk Pfeiffer: Veterinary Epidemiology: An Introduction, 2010, John Wiley & Sons 
2. Материјали подготвени од предметниот наставник 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Ian Dohoo, Wayne Martin, Henrik Stryhn: Veterinary Epidemiologic Research, 2009, University 
of Prince Edward Island 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Серолошки методи во ветеринарната дијагностика 
2. Код ФВМС ДСИ61 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. 

Наставник 

проф. д-р Славчо Мреношки 
проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 
доц. д-р Кирил Крстевски 
науч. сор. д-р Искра Цветковиќ 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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.  

11. Содржина на предметната програма 



 

Теориска и практична настава: 
Дијагностички карактеристики на серолошките методи и влијание на добиените резултати врз 
контролно-ерадикациските програми. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  



 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Varsha Sharma:  Veterinary Immunology & Serology: A Practical Manual, 2015, Satish Serial 
Publishing House 

2. Материјали подготвени од предметните наставници 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Moslih Al-Moslih (ed.): Serological Diagnosis of Certain Human, Animal and Plant Diseases, 
2012, Intech 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Молекуларнии методи во ветеринарната 
дијагностика 

2. Код ФВМС ДСИ62 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. 

Наставник 

проф. д-р Славчо Мреношки 
проф. д-р Дине Митров 
доц. д-р Игор Џаџовски 
доц. д-р Кирил Крстевски 
науч. сор. д-р Искра Цветковиќ 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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.  

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Молекуларни дијагностички методи (PCR, real time-PCR).Секвенционирање - споредба на 
секвенци.Изработка и интерпретација на епидемиолошки стебла. Епидемиолошко следење на 



 

болестите со помош на генетски секвенци. 
12. Методи на учење 

Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  



 

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Pestana, E., Belak, S., Diallo, A., Crowther, J.R., Viljoen, G.J.: Early, rapid and sensitive 
veterinary molecular diagnostics - real time PCR applications, 2010, Springer Verlag 

2. Материјали подготвени од предметните наставници 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Cunha, Mónica V., Inácio, João (Eds.): Veterinary Infection Biology: Molecular Diagnostics 
and High-Throughput Strategies, 2015, Springer Verlag 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Вирусолошки методи во ветеринарната дијагностика 
2. Код ФВМС ДСИ63 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Славчо Мреношки 
научен сор. д-р Искра Цветковиќ 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Предметот опфаќа напредна обука на студентите за теориско запознавање на најважните 
вирусни заболувања присутни во Република Македонија како и напреден практичен курс во 
нивната дијагностика. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска настава: 
Запознавање со најважните вирусни заболувања во Република Македонија, нивната 
епидемиологија, методи на превенција и контрола на заболувањата, правилен избор на 
материјал и начин на земање на материјалот за вирусолошко испитување, видови на 
вирусолошки методи за дијагностика на вирусните заболувања, детекција на антигенот на 
вирусот, детекција на антивирусни антитела, детекција на нуклеинската киселина на вирусот, 
секвенционирање и филогенетски методи. 
Практична настава: 
Асептична техника на работа, подготовка на медиуми за одржување на клетки, подготовка на 
антибиотски и транспортни медиуми за примероци за вирусолошко испитување, одржување 



 

на култури на клетки, трипсинизација, броење на клетки со Нојбаерова комора, пасажа на 
конфлуентни клетки, обработка на материјал за изолација на вирус, инокулација на материјал 
на култури на клетки, употреба на ембрионирани јајца за изолација на вируси и хламидии, 
инокулација на материјал во алантоисна празнина, инокулација на материјал во жолточна 
ќеса, лампирање на јајца, аспирација на алантоисна течност, правење на размас од мембрана 
на жолточна ќеса, употреба на боења за докажување на хламидии, употреба на аглутинациски 
и имунофлуоресцентни методи за докажување на вируси, детекција на антигенот на вирусот, 
детекција на ДНК/РНК на вирусот. 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. John Carter, Venetia Saunders: Virology: Principles and Applications, 2nd Edition, 2013, Wiley 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Frederick A. Murphy, E. Paul J. Gibbs, Marian C. Horzinek, Michael J. Studdert: Veterinary 

virology, 3rd Edition, 1999, Academic Press 
2. Brian W. Mahy, Hillar O. Kango: Virology methods manual, 1996, Academic Press 

 
Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Бактериологија и дијагностика нанајважните 
бактериски болести 

2. Код ФВМС ДСИ64 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Славчо Мреношки 
научен сор. д-р Искра Цветковиќ 

9. Предуслови за запишување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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. 

11. Содржина на предметната програма 
Теоретската програма би опфаќала два дела: општ и посебен. Во општиот дел би се 
надоградиле знаењата  за бактериологијата стекнати на додипломските студии, и таа би била 



 

релативно иста за сите кандидати. Посебниот (или специјален) дел би се моделирал во однос 
на посебните потреби на секој кандидат одн. изучување на видовите бактериски патогени од 
интерес на докторскиот студиум на кандидатот. 
Практичниот дел би се одвивал во бактериолошката лабораторија на ФВМС каде кандидатот 
би се обучувал во примената на дијагностичките методи кои се користат во изолацијата и 
идентификацијата на бактериските видови од интерес. 

12. Методи на учење 
Теориска настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 



 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. Bryan K. Markey, Finola Leonard, Marie Archambault, Ann Cullinane, Dores Maguire: Clinical 
Veterinary Microbiology, 2013 Elsevier 

2. Материјали подготвени од предметниoт наставник 
3. Извадоци од стручна литература 
4. Интернет 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. P. J. Quinn, B. K. Markey, M. E. Carter, W. J. Donnelly, F. C. Leonard: Veterinary Microbiology 
and Microbial Disease, 2001, Wiley 

 
 
 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Благосостојба на животните 
2. Код   ФВМС ДСИ65 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

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

летен семестар 
Број на ЕКТС  
кредити     3 

8. Наставник проф. д-р Влатко Илиески 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
1. Дефинирање и препознавање на различни концепти за благосостојба на животните и 

како тие се користат 
2. Познавање на концептот ’квалитетен животот„ како резултат на соодносот на  

негативните и позитивните благосостојба 
3. Одредувањенафизиолошките, производствените индикатори како и индикаторите на 

однесувањетона животните при проценка на благосостојбата 
      4.    Пепознавање на одредени етички прашања во ветеринарната пракса 
      5.    Идентификација на ветеринарни норми, закони и прописи за благосостојбата на 



 

животните 
11. Содржина на предметната програма 

Теориска и практична настава: 
Препознавање нa различни концептина благосостојба и како тие се користат. Препознавање 
на разликите помеѓу негативната / лоша благосостојба (страдање) и позитивната / добра 
благосостојба (добробит).  
 Како фактичката состојба на благосостојбата на животните може да се оценува во контекст 
на биолошкото функционирање на организмот; „Природен“ начин на одгледување, 
одгледување во различни услови и влијанието врз емотивната состојби на животните. 
Објаснување за животните како чувствителни суштества го доживуваат својот живот во 
однос на нивнота физичко функционирање, менталната состојба / чувства и природно 
однесувања. Разбирање на процесот на оценување (евалуација) на статусот на 
благосостојбата на животните, идентификување на проблемите и промоција на корективни 
мерки Физиолошки мерки за процена на благосостојбата како резултат на реакција на 
надворешни влијанија ( сензитивен одговор): реакции настрес; имунолошки реакции; 
невробиолошки реакции; и метаболички реакции.Објаснување на соодносот помеѓу 
благосостојбата и физиолошката реакција. 
 
Однесувањето какоиндикатордефиниција за здраво животно, сечувствувадобро, и е 
восостојбадасеоднесува спрема потребите на видот на животното; Индикатори во 
однесувањето што покажуваатдекаживотнотонефункционирадобро (не е здраво), не 
сечувствувадобро, и не е восостојбадасе однесува спрема потребите на видот на животното. 
Категориинаоднесување како индикатори: физиолошки (вклучувајќичувства), 
аспектитенаприродно однесувањевклучувајќи и обезбедување на однесување кои се важни за 
животното. 
Болестите  и произодствените системи како индикаторинаблагосостојбатапоради фактот што 
доведуваатдочувствонаболка, замор и мачнина, како и нарушенафизичкотофункционирање. 
Индикатори за нарушена благосостојба на системемите на производство: 
Генетикатакакофакторвопроизводствените системи како причина за намалување на 
блатгосостојбата.Научнобазиранаметодологијазамерењенаблагосостојбатанаживотните. 
Критериумиза мерење на благосостојбата врзосновапараметри утврдени на самото животно 
како и парасметри (индикатори) одоколината. Техникизапроценканаблагосостојбата на 
животните(Welfare qoulityпротокол AWIN протокол и др.) Интерпретација 
настатусотнаблагосостојба и имплементација во 
управувањето.Проценканаблагосостојбатанаживотнитевопракса 

12. Методи на учење 
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа:. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време   90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 15.1 Предавања-теориска настава 15часа 



 

активности 
 
 
 
 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  
 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани 
тестови и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1..Broom, D. M. (1991) “Animal welfare: Concepts and measurement” 
2. Farm Animal welfare Bernard Rollin 1995 
3.Understanding animal welfare The science in its Cultural context David Frazer 2008 
4. Improving Animal welfare A Practical approach Temple Grandin 2010 
5.Stress and Animal welfare DMB  BroomKGJohnson 1993 
6. Domestic animal behavior and welfare Broom D.M. Frazer D 2002 
7.The welfare of animals Clive Philips 2009 
8. The ethology of domestic animals Per Jensen 2009 
 

http://www.journalofanimalscience.org/content/69/10/4167.full.pdf+html


 

22.2 
Дополнителна литература  

 
1. Moberg G.P., Mench J.A. (ed.): The Biology of Animal Stress: Basic Principles and 

Implications for Animal Welfare. CABI Publishing, 2000. 
2. Broom D.M., Johnson K.G.: Stress and Animal Welfare. Kluwer Academic Publishers, 2000. 

 
 
 
 
 
 
  



 

Прилог бр. 7 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Паразитски и габични болести на живината 
2. Код ФВМС ДСИ66 
3. Студиска програма Докторски студии од трет циклус по ветеринарна 

медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар  Број на ЕКТС   

кредити     3 

8. Наставник доц. д-р Александар Додовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Напредно запознавање со паразитските и габичните болести на живината и оспособување за 
брза и точна дијагноза, препорачување на терапија и одредување на мерки на превентива и 
контрола. 

11. Содржина на предметната програма 
Теориска и практична настава: 
Ектопаразитози, ендопаразитози, протозоарни инфекции, аспергилоза, кандидијаза, 
спорадични габични инфекции. 

12. Методи на учење  
Теориска и практична настава: интерактивна  
Семинарска работа: учење со користење на стручна литература и интернет, изготвување на 
семинарски труд; презентација и дискусија за семинарската работа. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време    90 часа 

14. Распределба на расположливото 
време 

30 часа предавања и вежби 
60 часа други форми на активност 

15. Форми на наставните 
активности 
 
 
 
 

15.1 Предавања-теориска настава 15 часа 

15.2 
Вежби (лабараториски, 
аудирориски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 
 
 
 
 

16.1 
 Проектни задачи 15 часа 

 
16.2 

Самостојни задачи 
 15 часа 

16.3 Домашно учење   30 часа 

17. Начин на оценување  



 

 

17.1 
Тестови, 2 колоквиуми 
во наставата или 
писмен испит од 2 часа  

Бодови           60 

17.2 

Семинарска 
работа/проект, 
презентација писмена 
и усна 

Бодови          30 

17.3 Активност и учество Бодови          10 

18.  

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 
 од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 
 од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Отслушана теориска настава, успешно совладани тестови 
и презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 
изведува и на англиски јазик)  

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата Евалуација, самоевалуација 

22. Литература  

22.1 
 

Задолжителна литература   
 

1. D. Swayne: Diseases od Poultry, 13th edition 
2. трудови од научни списанија 

22.2 
Дополнителна литература  

 1. Mark Pattison, Paul F. McMullin, Janet M. Bradbury and Dennis J. Alexander  (eds.): Poultry 
Diseases (Sixth Edition), 2008 Elsevier Ltd. 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И Л О Г 8 
  



 

НАСТАВНИЦИ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
Број Наставници Предмети 

1.  д-р Велимир Стојковски, ред. проф. Компаративна биохемија 
Биохемиски методи 
Невробиохемија 
Молекуларна клеточна биологија 

2.  д-р Влатко Илиески, ред. проф. Употреба на животните во научно-
истражувачки цели 
Компаративна морфологија кај цицачите 
Применета анатомија кај цицачите 
Хистолошки,   хистохемиски, имуниохисто-
хемиски и морфометриски методи во 
биомедицинските науки 
Благосостојба на животните 

3.  д-р Мишо Христовски, ред. проф. Рибарство и здравствена заштита на риби 
Пчеларство и здравствена заштита на пчели 
Ловство и здравствена заштита на ловен дивеч 

4.  д-р Ристо Проданов, ред. проф. Ветеринарна легислатива и етика 
Модели на исхрана со патологија на исхраната 
кај фармските животни 

5.  д-р Тони Довенски, ред. проф. 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 

6.  д-р Владимир Петков, ред. проф. Одбрани поглавја од физиологијата на 
животните 
Одбрани поглавја од физиологијата на рибите 
Одбрани поглавја од физиологијата на птиците 

7.  д-р Пламен Тројачанец, ред. проф. Хируршки техники кај домашни миленици 
Хируршки техники кај продуктивните животни 
Специјални ортопедски болести 
Менаџмент на здравјето на стадото кај млечни 
крави 

8.  д-р Ромел Велев, ред. проф. 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 

9.  д-р Дине Митров, ред. проф. Одбрани поглавја од рентгенологијата и 
физикалната терапија 
Неонатални заболувања кај преживните 
животни 
Метаболички заболувања кај преживните 
животни 
Лабораториска дијагностика на болести на 
внатрешни органи кај преживни животни 
Серолошки методи во ветеринарната 



 

дијагностика 
Молекуларнии методи во ветеринарната 
дијагностика 

10.  д-р Игор Улчар, ред. проф. Одбрани поглавја oд патофизиологијата 
Ветеринарна лабораториска медицина 
Цитолошка дијагностика 

11.  д-р Павле Секуловски, ред. проф. Безбедност на храна и ветеринарно јавно 
здравство 
Микробиологија на храна 
Молекуларно-генетски методи и 
епидемиологија на труења со храна 

12.  д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, ред. проф. Аналитички методи за следење на безбедноста 
на храната 
Резидуи и контаминенти како хемиски ризици 
по безбедноста на храната 
Хемија и аналитика на  храна 

13.  д-р Благица Сековска, ред. проф. 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 

14.  д-р Горан Николовски, вонр. проф. Нутриционистички нарушувања кај домашни 
миленици 
Болести на панкреас кај домашни миленици 
Лабораториска дијагностика на внатрешни 
заболувања кај малите животни 

15.  д-р Славчо Мреношки, вонр. проф. Серолошки методи во ветеринарната 
дијагностика 
Молекуларнии методи во ветеринарната 
дијагностика 
Вирусолошки методи во ветеринарната 
дијагностика 
Бактериологија и дијагностика нанајважните 
бактериски болести 

16.  д-р Флорина Поповска-Перчиниќ, доцент Одбрани поглавја од хистологија и 
ембриологија 
Хистолошки,   хистохемиски, имуниохисто-
хемиски и морфометриски методи во 
биомедицинските науки 

17.  д-р Јована Стефановска, доцент Лабораториска дијагностика во ветеринарна 
паразитологија 
Паразитарни заболувања кај диви животни 
Паразитарни зоонози 
Имунопаразитологија 

18.  д-р Лазо Пендовски, доцент Компаративна морфологија кај цицачите 
Применета анатомија кај цицачите 
Хистолошки,   хистохемиски, имуниохисто-
хемиски и морфометриски методи во 
биомедицинските науки 

19.  д-р Александар Додовски, доцент Технологија и неинфективни болести кај 
фармска живина 
Вирусни болести на живината 



 

Бактериски болести на живината 
Епизоотиологија на инфективните болести кај 
живината во Македонија со принципи на 
превентива 
Паразитски и габични болести на живината 

20.  д-р Деан Јанкулоски, доцент Безбедност на храна и ветеринарно јавно 
здравство 
Микробиологија на храна 
Молекуларно-генетски методи и 
епидемиологија на труења со храна 

21.  д-р Бранко Атанасов, доцент Биотехнологија на репродукцијата (Асистирана 
репродукција) 
Дијагностика и лекување на неплодноста кај 
домашните животни 
Заболувања на млечната жлезда 

22.  д-р Кирил Крстевски, доцент Напредни методологии во ветеринарната 
епидемиологија 
Серолошки методи во ветеринарната 
дијагностика 
Молекуларнии методи во ветеринарната 
дијагностика 

23.  д-р Игор Џаџовски, доцент Неонатални заболувања кај преживните 
животни 
Метаболички заболувања кај преживните 
животни 
Лабораториска дијагностика на болести на 
внатрешни органи кај преживни животни 
Серолошки методи во ветеринарната 
дијагностика 
Молекуларнии методи во ветеринарната 
дијагностика 

24.  д-р Трпе Ристоски, доцент Одбрани поглавја од општа патологија 
Одбрани поглавја од специјална патологија 
Онкологија 
Дерматопатологија 
Ветеринарна легислатива и етика 

25.  д-р Ксенија Илиевска, науч. сор. Хируршки техники кај домашни миленици 
Хируршки техники кај продуктивните животни 
Специјални ортопедски болести 

26.  д-р Ирена Целеска, науч. сор. Одбрани поглавја oд патофизиологијата 
Ветеринарна лабораториска медицина 
Цитолошка дијагностика 

27.  д-р Искра Цветковиќ, науч. сор. Серолошки методи во ветеринарната 
дијагностика 
Молекуларнии методи во ветеринарната 
дијагностика 
Вирусолошки методи во ветеринарната 
дијагностика 
Бактериологија и дијагностика нанајважните 
бактериски болести 

 
Прилог бр. 8 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 Ристо Проданов 



 

2. Дата на раѓање 12.8.1952 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на медицински 
науки од областа на 
ветерината 

1993 
Ветеринарен факултет 
 Универзитет во Загреб 

Магистер по 
ветеринарни науки 

1986 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1972 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40713 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40713 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40730 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хранливи, лековити и 
отровнирастенија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Исхрана на домашните животни 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

3. 
Производство на кабаста добиточна 
храна 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

4. Клиничка исхрана на кучиња и мачки 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. Штетни антинутритивни материи во 

добиточната храна 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. Адитиви во добиточната храна - 

модулатори на здравјето 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
7. Ветеринарна инспекција 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

    
 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 



 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Нутриционистички нарушувања кај 
домашни миленици  

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Ветеринарна легислатива и етика 
Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3 

Модели на исхрана со патологија на 
исхраната кај фармските животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4. 

Национално и европско 
законодавство за храна 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна (трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    
4.    

5. 
 
 
 

  

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Проданов Ристо Биомониторинг на тешки 
метали кај ловниот дивеч МОН 17-3831-5 / 2005-2007 

2. Проданов Ристо 

Оптимизација на трошоците за 
производство на квалитетна 
храна преку брзото 
одредување на нутритивните 
вредности на влезните 
суровини и готовите крмни 
смески 

МОН / 2008  

3. Проданов Ристо 

Зголемување на 
продуктивноста во 
производство на конзумни 
јајца со примена на современи 
телеметриски техники за 
мониторинг на амбиенталните 
услови-температура, влага и 
осветлување 

МОН / 2011  

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 15 
11.2 Магистерски работи 2 
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. 
број 

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. 
број 

Автор       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        Меѓународен 
          собир/ 

Година 



 

          конференција 

1.     
2.     
3.     

 
Прилог бр. 8 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 Мишо Христовски 
2. Дата на раѓање 21.7.1956 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор на 
ветеринарни науки 

1994 
Ветеринарен факултет 
 Универзитет во Белград 

Магистер по 
ветеринарни науки 

1986 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1981 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40717 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40717 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40714 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Биологија и патологија на риби 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Биологија и патологија на дивеч 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Биологија и патологија на пчели 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Заштита на животна средина 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. Анимална екологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
6. Екотоксикологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 7. Заштита и управување со загрозени  Ветеринарна медицина / Факултет за 



 

видови животни ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 
 

8. Зоологија на дивеч 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
9. Благосостојба на риби 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
10. Пчеларство 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
11. Диверзитет и заштита на диви 

месојади 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
12. Диверзитет и заштита на грабливи 

птици 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
13. Диверзитет и заштита на риби 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
14. Орнаментална аквакултура 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
15. Спортски и рекреативен риболов 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
16. Аквакултура 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
17. Органско пчеларење 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
18. Еколошкаконтроланаболеститекај 

пчелите 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
19. Менаџментнаболеститекајдивечот 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Рибарство и здравствена заштита на 
риби 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. 
Пчеларство и здравствена заштита на 
пчели 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Ловство и здравствена заштита на 

ловен дивеч 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 



 

 1.    

2.    

3.    
4.    
5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Мишо Христовски Современа контрола на 
вароозата 

Факултет за ветеринарна 
медицина во Скопје, Скопје, 
2009 

2. Мишо Христовски 
Добивање и употреба на 
пчелен отров 

Национален форум за 
заштита на животните на 
Македонија, Скопје, 2010 

3. Мишо Христовски Добивање на полен и перга 
Национален форум за 
заштита на животните на 
Македонија, Скопје, 2010 

4. Мишо Христовски 
Апитерпија - Прирачник за 
пчелари почетници 

Национален форум за 
заштита на животните на 
Македонија, Скопје, 2011 

5. Мишо Христовски Џебен пчеларски прирачник 
Национален форум за 
заштита на животните на 
Македонија, Скопје, 2011 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Христовски М., Цветковиќ 
А. 

Бруцелоза кај дивечот 
 

МетаНЕТ Проект - Тематска 
научна конференција: 
Бруцелоза воЈИЕ и 
медитеранскиот регион, 
книга на апстракти, Струга, 
2009. 

2. Христовски М. 
Едно здравје - нов 
професионален императив 

МетаНЕТ Проект - Тематска 
научнаконференција: 
Бруцелоза во ЈИЕ и 
медитеранскиот регион, 
книга на апстракти, Струга, 



 

2009. 

3. 
Христовски М., Цветковиќ 
А., Радески М. 

Едно здравје - здравје за сите 

Меѓународна научна 
конференција „Знаењето - 
Капитална иднината“, 
зборник на трудови, Охрид, 
2009. 
 

4. 
Христовски М., Цветковиќ 
А., Радески М 

Имплементација на 
биосигурноста како примарна 
превентивна мерка при 
фармскоодгледување на 
животни 

Меѓународна научна 
конференција „Знаењето - 
Капитал наиднината“, 
зборник на трудови, Охрид, 
2009. 

5. 

 
Hristovski M, Cvetkovik A, 
Cvetkovik Iskra, Dukovska 
V. 
 

Concept of One Health – a New 
Profesional Imperative 

Brucellosis in South Eastern 
Europe andMediterraniean 
Region. Maced J Med Sci. 
2010 sept 15; 3 (3). 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  
11.2 Магистерски работи 1 
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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 



 

Прилог бр. 8 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 Велимир Стојковски 
2. Дата на раѓање 7.2.1966 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на медицински 
науки од областа на 
ветерината 

1995 
Природно-математички факултет 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје 

Магистер по 
биолошки науки 

1992 

Природословно-математички 
факултет 
Универзитет во Загреб 
Природно-математички факултет 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје 

Дипломиран биолог - 
биохемиско-
физиолошка насока 

1990 
Природно-математички факултет 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
1 107 10703 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
1 107 10707 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40707; 40734 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Биологија на клетка 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Биохемија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3 Клиничка биохемија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

број 

1. Биохемиски методи 
Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Невробиохемија 
Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Молекуларна клеточна биологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4 Хемија и биохемија на храна 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна (трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
 5 Инструментални методи за анализи 

на храна 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна (трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Hajrulai-MusliuZ, 
Arapčeska М, Sekulovski 
P., Dimitrieska-Stojkovic 
E, Kitanovski.  

Antioksidativni utjecaj 
butilhidroksitoluena na sastav 
masnih kiselina mlijeka 

Hrvatski simpozij mljekarskih 
strucnjaka, Lovran, 2008 

2. 

Tuteska, J., Stojkovski, V., 
Arapceska, M., Naumoska, 
M.  
 

The importance of 
serumelectrolytes concentration 
in patients with insufficiency of 
adrenal glands, Addison disease 
andhypochloremic alkalosis. 

18th IFCC-EFCC European 
Congress of Clinical Chemistry 
and LaboratoryMedicine, 
National Congress of The 
Austrian Society of Laboratory 
Medicine and 
ClinicalChemistry. 7-11 June, 
Innsbruck, Austria. Clin Chem 
lab Med 2009; 47, Special 
Supplement, p.228.  

3. 

Arapčeska, Hajrulai-
Musliu, Dimitrieska-
Stojkovic, Stojanovska-
Dimzoska, Jankuloski 

Environmental and health 
impacts of pesticides 

XIV Savetovanje o 
biotehnilogiji, Čačak, 2009 

4. M. Arapceska, J. Tuteska, 
Z. Hajrulai-Musliu  

Effects of 7-thia-8-
oxoguanosine on fraction  of 
leukocyte cell linage of 
peripheral blood in winstar rats 

IFCC-EFCC-Euromedlab (M-
B068), Innsbruck, Austria, 
2009 

5. 
Tuteska, J., Stojkovski, V., 
Koneska, B. 
 

Clinical significance of CA 125 
and CA 15-3 tumor 
markers. 

18th IFCC-EFCC European 
Congress of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine, 
National Congress of The 
Austrian Society of Laboratory 
Medicine and Clinical 
Chemistry. 7-11June, 
Innsbruck, Austria. Clin Chem 
lab Med 2009; 47, Special 



 

Supplement, p. 172-173. 2009 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј„ Скопје 

Промени во нутритивната 
вредност на млекото во 
зависност од лактацијата  

2011-2012 

2. TUBITAK 

Preparation of sodium alginate 
fractions by radiation induced 
degradation and identification of 
their gelation and bioadhesive 
properties.  

2008 – 2012 

3. Министерство за 
образование и наука   

Anti-oxi LDL липидна 
пероксидација кај пациентите 
со ризик од кардиоваскуларни 
заболувања.  

2000-2003 

4. 

Project of collaboration with 
Royal society for 
theprevention of cruelty to 
animals. RSPCA Research 
grant. London 

Animal welfare. European 
framework. 2008 –2011 

5.  TEMPUS JEP- 41019 

Promoting of model of integral 
university at universities in 
Republic of Macedonia 
(PRIUM). 

2008-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Hajrulai-Musliu Z., 
Arapceska M., Sekulovski 
P., Stojkovski V., 
Dimitrieska-Stojkovic E., 
Stojanovska-Dimzoska B., 

 
The importance of food fatty 
acids composition for human 
health.  

 Balkan Journal of Clinical 
Laboratory, 2009  

2. 

Hajrulai-Musliu Z., 
Stojanovska-Dimzoska B., 
Dimitrieska-Stojkovic E., 
Sekulovski P., Stojkovski V. 

 Occurence of aflatoxin M1 in 
raw milk in Macedonia 

Balkan Journal of Clinical 
Laboratory, 2009 

3. 

Hajrulai-Musliu, Arapceska, 
Uzunov, Stojanovska-  
Dimzoska, Dimitrieska-
Stojkovic, Stojkovski and 
Sekulovski 

 Therapeutic effects of goat 
milk 

Balkan Journal of Clinical 
Laboratory, 2011 

4. 

Tuteska, J., Stojkovski, V., 
Arapceska, M., Gjorgievska, 
S.  
 

 Nephrotic syndrome: Changes 
of the protein status. 

IFCC – World Lab, 20th 
International Congress of 
Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine, 28 
September, Fortaleza, Brasil. 
Clin Chem Lab Med 2008; 46 
Special Suppl, 
p. 415. 

5. 

Arapceska, M., Tuteska, J., 
Hajrulai-Musilu, Z., 
Stojkovski, V.  
 

 

Hazardous effects of 
carcinogens chemicals and 
reproductive toxins used in 
laboratory and medical 
diagnostics. 

IIKongres s medjunarodnim 
sudjelovanjem, Upotreba 
hemijskih sredstava i njihov 
negativni ucinak na zdravlje 
zaposlenih u medicinsko-
laboratoriskoj dijagnostici. 
13-17 maj, Neum, Bosna 
iHercegovina. Knjiga 
apstrakta, str. 40 

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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

Hajrulai-Musliu, Uzunov, 
Dimitrieska-Stojkovic, 
Stojanovska-Dimzoska, 
Todorovic, Anastasova, 

Fatty acid composition of 
some broccoli (Brassica 
oleracea) cultivars in 
Macedonia 

XXI Congress of 
Chemists and 
Technologists of 
Macedonia, Ohrid, 

2010 



 

Stojkovski (сертификат за учество) Republic of 
Macedonia 

2. 

Z. Hajrulai-Musliu, M. 
Arapceska, V. Stojkovski, 
B. Stojanovska-Dimzoska, 
E. Dimitrieska-Stojkovic, 
P. Sekuloski  

Detection of vegetable oils 
in pasterurized milk fat 
with gas chromatography 
(сертификат за учество и 
презентација) 

Milchkonferenz, 
Wien, Austria  2009 

3. 
Hajrulai-Musliu Z., 
Arapceska M., Tuteska J., 
Stojkovski V.  

Determination of Fatty 
Acids Profile in Butter 
(сертификат за учество и 
презентација) 

IFCC WorldLab 
Fortaleza Clinical 
Chemistry and 
Laboratory 
Medicine, Brazil 

2008 

 
Прилог бр. 8 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 Тони Довенски 
2. Дата на раѓање 6.9.1962 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на 
ветеринарни науки 

1998 
Ветеринарен факултет 
 Универзитет во Загреб 

Магистер по 
ветеринарни науки 

1993 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1987 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40723; 40724; 40726 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40723; 40724; 40726 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40723; 40724; 40726 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Репродукција 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Менаџмент со здравјето на стадото 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Клиничка пракса: домашни миленици 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 4. Клиничка пракса: фармски животни Ветеринарна медицина / Факултет за 



 

 ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 
 

5. Напредна репродуктивна 
ендокринологија  

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
6. Ултразвучна дијагностика на 

репродукивни нарушувања кај крави 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
7. Напредна андрологија и 

криобиологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

    
 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Биотехнологија на репродукцијата 
(Асистирана репродукција) 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Дијагностика и лекување на 
неплодноста кај домашните животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Менаџмент на здравјето на стадото 

кај млечни крави 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4. Заболувања на млечната жлезда 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 5. 

Менаџмент на здравјето на стадото и 
производството на млечни фарми 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна (трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Arbanasić, H., Galov, A., 
Ambriović-Ristov, A., 
Grizelj, J., Arsenos, G., 
Marković, B., Dovenski, 
T., Vince, S. and Čurik, I. 

Extensive polymorphism of the 
major histocompatibility 
complex DRA gene in Balkan 
donkeys: perspectives on 
selection and genealogy 

Animal Genetics, 44: 711–716. 
2013 doi: 10.1111/age.12054 

2. 

Pardal, L., Grizelj, J., 
Traoré, A., Cubric-Curik, 
V., Arsenos, G., Dovenski, 
T., Marković, B., 
Fernández, I., Cuervo, M., 

Lack of mitochondrial DNA 
structure in Balkan donkey is 
consistent with a quick spread 
of the species after 
domestication. 

Animal Genetics, 45: 144–147. 
2014 doi: 10.1111/age.12086 



 

Álvarez, I., Beja-Pereira, 
A., Curik, I. and Goyache, 
F. 

3. 
Atanasov B., De Koster J., 
Bommelé L., Dovenski T., 
Opsomer G. 

Pathways of the dominant 
follicle after exposure to sub-
luteal circulating progesterone 
concentrations are different in 
lactating dairy cows versus non-
lactating heifers 

Anim Reprod Sci. 2015 
Mar;154:8-15. 
 
doi:10.1016/j.anireprosci.2015.
01.002. Epub 2015 Jan 19. 

4. 
Atanasov B., Hostens M., 
Celeska I., Ilieska K., 
Opsomer G., Dovenski T. 

Follicular dynamics following 
induced luteolysis and 
transvaginal ultrasound-guided 
aspiration of the largest follicle 
in dairy cows. 

Vet. arhiv 85 (3), 247-260, 
2015 

5. 

Dovenski T., Petkov V., 
Popovska-Percinic F., 
Atanasov B., Ilievska K., 
Nikolovski M., Dovenska 
M., Trojacanec P. 

Ex-situ conservation of 
indigenous Pramenka sheep in 
Macedonia using assisted 
reproductive technologies 

Reprod Dom Anim 50 (Suppl. 
3), 84–85 (2015);  
doi: 10.1111/rda.12579 ISSN 
0936–6768 
 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
SEE-ERA.NET PLUS 
(FP7) 

Sustainable production of 
traditional cheeses from local 
sheep milk, in the Balkans 

1.10.2010 - 30.09.2012 

2. 
Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) 

Protocoles non-hormonales de la 
reproduction des chèvres et 
l'amélioration de la production 
laitière 

1.12.2011 -1.12.2013 

3. 
Мин. за замјоделство, 
шумарство и 
водостопанство на Р.М. 

Трансфер на знаење во областа 
на производство на безбедно 
кравјо млеко 

1.1.2011 – 31.03.2012 

4. 
Мин. за замјоделство, 
шумарство и 
водостопанство на Р.М. 

Програма за заштита на 
биолошката разновидност во 
сточарството 

2011-2017 

5.  COST Action FA1201 
Epigenetics and Periconception 
Environment 

Febr. 2013 - Febr. 2017 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25637465


 

 
 
 
 
 
 
 

4.    
5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

J. Grizelj, S. Vince, 
Branimira Ževrnja, T. 
Dovenski, Lidija 
Kozačinski, M. Lazarević, 
Ekaterini Theodosiadou i 
Foteini Samartzi, 

Indi_sheep-tradi_cheese, europski 
istraživački projekt: održiva 
proizvodnja tradicionalnih sireva od 
mlijeka lokalnih pasmina ovaca u 
regiji: 1. poboljšanje reproduktivnog 
managementa populacija autohtonih 
pasmina ovaca, 2. osiguranje 
higijene i kakvoće sira, 

Veterinarska stanica 43 
(2), 183-187, 2012 

2. 

Dragan Gvozdić, Toni 
Dovenski, Ivan Stančić, 
Blagoje Stančić, Aleksandar 
Božić, Ivan Jovanović, 
Branko Atanasov, Adam 
Šuluburić 

Hormonal methods for estrous 
cycle manipulation in dairy cows 

Contemporary Agriculture, 62 
(3-4) 319-332, 2013 

3. 

Dovenski Toni, Mickov 
Ljupco, Andjelovski 
Branko, Gjurovski Ivica, 
Petkov Vladimir 

Common causes of sow’s 
subfertility in modern pig 
production 

Proceedings of the Scientific 
symposium „Reproduction of 
domestic animals” p. 95-106, 
2014 

4. 

Dovenski T., Trojačanec P., 
Milovanović A., Atanasov 
B., Nikolovski M., 
Popovska-Perčinić  F., 
Dovenska M., Barna T., 
Petkov V. 

Recent progress in ram semen 
cryoconservation and ovine 
artificial insemination 

Proceedings of the Scientific 
symposium „Reproduction of 
domestic animals” p. 51-64, 
2015 

5. 

Theodosiadou E., Samartzi 
F., Valasi I., Dovenski T., 
Saratsi A., Bakaras C., 
Rekkas C. 

Ovarian steroid concentrations in 
Lesvos sheep superovulated with 
FSH 

Reprod Dom Anim 50 (Suppl. 
3), p. 80 (2015) 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
 11.1 Додипломски работи 17 

11.2 Магистерски работи 1 
11.3 Докторски работи 2 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Dovenski Toni, Trojacanec 
Plamen, Petkov Vladimir, 
Popovska-Percinic Florina, 
Kocoski Ljupce, Grizelj 
Juraj 

Laparoscopy-promising tool for 
improvement of reproductive 
efficiency of small ruminants 

Mac Vet Rev 2012; 35 (1): 5–
11 

2. Dragan Gvozdić, Toni Hormonal methods for estrous Contemporary Agriculture, 



 

Dovenski, Ivan Stančić, 
Blagoje Stančić, Aleksandar 
Božić, Ivan Jovanović, 
Branko Atanasov, Adam 
Šuluburić, 

cycle manipulation in dairy cows 62 (3-4) 319-332, 2013 

3. Angjelovski B, Dovenski T.  
Non-Foodborne Swine Zoonotic 
Diseases. 

Maced J Med Sci. 2013 Mar 
15; 6(1):92-101 

4. 

Tarek Khalifa, Constantinos 
Rekkas, Foteini Samartzi, 
Aristotelis Lymberopoulos, 
Kostas Kousenidis, Toni 
Dovenski 

Highlights on artificial 
insemination (AI) technology in 
the pigs 

Mac Vet Rev 2014; 37(1): 5-
34. 

5. 

Branko Atanasov, Ljupco 
Mickov, Igor Esmerov, 
Ksenija Ilievska, Martin 
Nikolovski, Toni Dovenski, 

Two possibile hormonal treatment 
methods for inducing follicular 
growth in dairy cows with 
inactive-static ovaries 

Mac Vet Rev 2014; 37 (2): 
171-177  doi: 
10.14432/j.macvetrev.2014.0
9.023 

6. 
Gjurovski I., Angelovski B., 
Dovenski T., Mitrov D., 
Ristoski T. 

Diagnostic characteristics of 
circovirusinfection in pigs 

Mac Vet Rev 2015; 38 (1): 
73-78 

 

7. 

Viktor Denkovski, Biljana 
Stojcevska, Toni Dovenski, 
Veno Pachovski, Adrijan 
Bozinovski, 

 

Performance evaluation of 
routing protocols in a Wireless 
Sensor Network for targeted 
environment 

JITA 5(2015) 2:110-116 

8. 

Elena Atanaskova Petrov, 
Ivica Gjurovski, Trpe 
Ristoski, Goran Nikolovski, 
Pandorce Trenkoska, 
Plamen Trojacanec, Ksenija 
Ilievska, Toni Dovenski, 
Gordana Petrushevska,  

Immunohistochemical detection 
of  Estrogen receptors in canine 
mammary tumors 

Mac Vet Rev 2016; 39 (1): 
117-121 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Arbanasić, H., Galov, A., 
Ambriović-Ristov, A., 
Grizelj, J., Arsenos, G., 
Marković, B., Dovenski, T., 
Vince, S. and Čurik, I. 

Extensive polymorphism of the 
major histocompatibility complex 
DRA gene in Balkan donkeys: 
perspectives on selection and 
genealogy 

Animal Genetics, 
44: 711–716. 2013 
doi: 10.1111/age.12054 

2. 

Pardal, L., Grizelj, J., 
Traoré, A., Cubric-Curik, 
V., Arsenos, G., Dovenski, 
T., Marković, B., 
Fernández, I., Cuervo, M., 
Álvarez, I., Beja-Pereira, A., 
Curik, I. and Goyache, F. 

Lack of mitochondrial DNA 
structure in Balkan donkey is 
consistent with a quick spread of 
the species after domestication. 

Animal Genetics, 
45: 144–147. 2014 
doi: 10.1111/age.12086 

 
 3. 

Atanasov B., De Koster J., 
Bommelé L., Dovenski T., 

Pathways of the dominant follicle 
after exposure to sub-luteal 

Anim Reprod Sci. 2015 
Mar;154:8-15. 

https://www.researchgate.net/researcher/38736037_Tarek_Khalifa/
https://www.researchgate.net/researcher/39241927_Constantinos_Rekkas/
https://www.researchgate.net/researcher/39241927_Constantinos_Rekkas/
https://www.researchgate.net/researcher/60019255_Foteini_Samartzi/
https://www.researchgate.net/researcher/2003877928_Aristotelis_Lymberopoulos/
https://www.researchgate.net/researcher/2036437836_Kostas_Kousenidis/
https://www.researchgate.net/researcher/2036428996_Toni_Dovenski/
https://www.researchgate.net/researcher/2036428996_Toni_Dovenski/
http://www.macvetrev.mk/2014-2-ab11.html
http://www.macvetrev.mk/2014-2-ab11.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25637465


 

Opsomer G. circulating progesterone 
concentrations are different in 
lactating dairy cows versus non-
lactating heifers 

 
doi:10.1016/j.anireprosci.201
5.01.002. Epub 2015 Jan 19. 

 

 4. 
Atanasov B., Hostens M., 
Celeska I., Ilieska K., 
Opsomer G., Dovenski T. 

Follicular dynamics following 
induced luteolysis and 
transvaginal ultrasound-guided 
aspiration of the largest follicle in 
dairy cows. 

Vet. arhiv 85 (3), 247-260, 
2015 

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

Dovenski Toni, 
Trojačanec Plamen, 
Petkov Vladimir, 
Atanasov Branko 

Manipulation of bovine 
estrus cycle using different 
synchronization methods 

Scientific 
symposium 
„Reproduction of 
domestic animals” 
p. 113-123  

2013 

2. 

Atanasov B., Mickov Lj., 
Esmerov I., Ilievska K., 
Nikolovski M., Dovenski 
T. 

Ovarian respond and 
conception rate from first 
AI in high yielding dairy 
cows diagnosed with static 
ovaries and treated by 
progestagens and  GnRH 

Middle European 
Buiatric's 
Congress Belgrade 
Serbia, 
Proceedings 187-
191 

2013 

3. 

Toni Dovenski, Plamen 
Trojacanec, Branko 
Atanasov, Martin 
Nikolovski, Vladimir 
Petkov 

Monitoring of dairy cows 
fertility performances 
using real-time 
ultrasonography 

International 
VETistanbul 
Group Congress, 
28-30 April, 
Istanbul, Turkey, 
Proceed. p. 34 

2014 

 

 4. 

Dovenski T., V. Petkov, 
V. Dzabirski,  F. 
Popovska-Percinic, B. 
Atanasov, K. Porcu, S. 
Trojacanec, K. Ilievska, 
M. Nikolovski, M. 
Dovenska, P. Trojacanec 

Reproductive biotechnical 
methods - effective tools 
for preservation of 
endangered indigenous 
farm animal breeds 

International 
VETistanbul 
Group Congress, 
7-9 April, Saint-
Petersburg, Russia, 
Proceed. p. 121 

2015 

 

 5. 

Nikolovski M, Dovenska 
M, Radeski M, Uzunov R, 
Atanasov B, Percinic PF, 
Hajrulai MZ, Petkov V, 
Dovenski T 

Ram spermatozoa motile 
and metabolic activity – 
potentially predictable 
pattern of ejaculate fatty 
acid composition 

COST 
EPICONCEPT 
Workshop 
“Periconception 
Environment”  
Dubrovnik, 
Croatia 26 - 29 
April, Abstr. 
Proceed. p. 42 

2015 

  6. Ilievska K., Atanasov B., Investigation of the XV Middle 2015 

https://www.researchgate.net/researcher/2077406536_Ilievska_K
https://www.researchgate.net/researcher/2034350377_Atanasov_B
https://www.researchgate.net/publication/279757657_Investigation_of_the_potential_of_IR_thermography_for_non-invasive_screening_of_claw_pathologies_in_dairy_cows?ev=prf_pub


 

Petkov V., Dovenski T., 
Trojachanec P. 

potential of IR 
thermography for non-
invasive screening of claw 
pathologies in dairy cows.     

European Buiatric 
Congress, 
Maribor, Slovenia 
Proceed. 158-159 

 

 7. 

Atanasov B., Hostens M., 
Hajrulai-Musliu Z., 
Uzunov R., Esmerov I., 
Opsomer G., Dovenski T. 

Linoleic and linolenic fatty 
acid content in the blood 
and/or in the follicular 
fluid are associated with 
follicular dynamics after 
PGF2a induced luteolysis. 

19th Annual 
ESDAR 
Conference 2015 
Albena Bulgaria 
 

2015 

 

 8. 

Branko Angjelovski, 
Aleksandar Cvetkovikj, 
Slavcho Mrenoshki, 
Miroslav Radeski, Iskra 
Cvetkovikj, Marija 
Ratkova, Toni Dovenski 

Bacteria associated with 
postpartum dysgalactia 
syndrome in farmed sows 
in the Republic of 
Macedonia 

Days of  
Veterinary 
Medicine, Struga 

2015 

 
 

 
  

https://www.researchgate.net/researcher/2028580498_Petkov_V
https://www.researchgate.net/researcher/2077440081_Trojachanec_P
https://www.researchgate.net/publication/279757657_Investigation_of_the_potential_of_IR_thermography_for_non-invasive_screening_of_claw_pathologies_in_dairy_cows?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279757657_Investigation_of_the_potential_of_IR_thermography_for_non-invasive_screening_of_claw_pathologies_in_dairy_cows?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279757657_Investigation_of_the_potential_of_IR_thermography_for_non-invasive_screening_of_claw_pathologies_in_dairy_cows?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/279757657_Investigation_of_the_potential_of_IR_thermography_for_non-invasive_screening_of_claw_pathologies_in_dairy_cows?ev=prf_pub


 

 
 
 

Прилог бр. 8 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 Влатко Илиески 
2. Дата на раѓање 24.1.1966 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

1999 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки од 
областа на анатомијата 

1996 
Медицински факултет 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1991 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40700 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40700 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40700 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Анатомија на животните 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Bлагосостојба на животните 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Клиничка анатомија на животните 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Анатомија на егзотични и 

лабораториски животни 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 



 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Употреба на животни во научно 
истражувачки цели (генерички 
предмет) 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Компаративна морфологија кај 
цицачите 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

3. Применета анатомија кај цицачите 
Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 

 4. 

Хистолошки, хистохемиски,  
имуниохистохемиски и 
морфометриски методи во 
биомедицинските науки 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 5 Благосостојба на животните 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 6. 

Благосостојба на животните и 
квалитет на храна 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна (трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Gudrun Illmanna,Linda Keeling 
MichalaMeliova, Marie Iimekovc, 
VlatkoIlieskiChristophWincklere  
,LuborKostal,MarieChristineSalaun,  
Stefan Mihina,  Hans Spoolder,   
George Fthenakisj,MarekSpinka 
 

Mapping farm   animal 
welfare education at 
university level in 
Europe. 

Animal 
welfare2014,23:401-410 

2. 

V.Stojkovski,N. Hadzi-
PetrushevV.IlieskiR.Sopi I 
GjorgovskiD.Mitrov N 
JankulovskiM.Mladenov 

Age and Heat Exposure-
Dependent Changes in 
Antioxidant Enzymes 
Activities in Rat's Liver 
and Brain Mitochondria: 
Role of α-tocopherol 

Physiological 
research.62:503-510 2013 
 

3. 

Xavier Averós *, Miguel A. Aparicio, 
Paolo Ferrari, Jonathan H., Guy, 
Carmen Hubbard, Otto Schmid, 
VlatkoIlieski, Hans A.M. Spoolder 

The effect of steps to 
promote higher levels of 
farm animal welfare 
across the EU. Societal 
versus animal scientists’ 
perceptions of animal 
welfare 

Journal: Animal2013 3 
786-807 

4. Paul T. M. Ingenbleek ,, David Harvey 
, VlatkoIlieski , Victor M. Immink , 

The European Market for 
Animal-Friendly 

Journal Animal 2013, 3, 
808-829; 



 

Kees de Roest  and Otto Schmid Products in a Societal 
Context 

5. 
N.HadziPetrushev,K.Mladenovi,R.Sopi
,V.Stojkovski,D.Mitrov,V.Ilieski,M.Ml
adenov 

Enhanced lipid 
peroxidation and 
inflammation during heat 
exposure in rats of 
different ages: Role of a-
tocopherol. 

Journal of Thermal 
Biology 38 (2013) 474-
479 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. МарекШпинка 

AWEAR, AnimalWelfare 
Research inan enlarged Europe 

ФП7-програма на 
Европската комисија во 
периодот од 1.3. 2011 до 
28.2. 2014 год 

2. KristofVinkler 
Animal welfare research for 
cattle production in Kosovo and 
MacedoniaNumber: K-11-2012 

Zentrum für Soziale 
Innovation, Wien, 
Austria01.05.2013-01.09.2014 

3. VlatkoIlieski 

The Western Balkans University 
Network for Animal Welfare”  
with participatuion of 
Universities of Western 

RSPCA international 
University of 
Belgrade;University of 
Zagreb;University of Sarajevo 
01.09.2010-01.09.2015 

4. Barbara Hasler 

Network for evaluation of One 
health (NEOH) 

COST ТD1404 
17/11/2014-16/11/2018 
http://neoh.onehealthglobal.ne
t/ 

5. Erik Volf Sharing Advances on Large 
Animal Models (SALAAM 

COST BM130819/05/2014-
18/05/2018http://www.salaam
.genzentrum.lmu.de/members/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
. 
бро
ј 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Radeski M., Ilievska K., 
Pendovski L., Percinic F. P., 
Petkov V., Duro S., 
Trojacanec P. and Ilieski V 

Kinematic locomotion analysis of 
the hind limbs in ruminants. 

Anat. Histol. Embryol. 43, 
(Suppl. 1), 17 – 73 2014 

2.    

http://neoh.onehealthglobal.net/
http://neoh.onehealthglobal.net/
http://www.salaam.genzentrum.lmu.de/members/
http://www.salaam.genzentrum.lmu.de/members/


 

3.    

4.    

5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 5 
11.2 Магистерски работи /              
11.3 Докторски работи 3 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Xavier Averós *, Miguel A. 
Aparicio, Paolo Ferrari, 
Jonathan H., Guy, Carmen 
Hubbard, Otto Schmid, 
VlatkoIlieski, Hans A.M. 
Spoolder 

 

The effect of steps to promote 
higher levels of farm animal 
welfare across the EU. Societal 
versus animal scientists’ 
perceptions of animal welfare 

Journal: Animal2013 3 786-
807 

2. 

Paul T. M. Ingenbleek ,, 
David Harvey , 
VlatkoIlieski , Victor M. 
Immink , Kees de Roest  
and Otto Schmid 

 
The European Market for 
Animal-Friendly Products in a 
Societal Context 

Journal Animal 2013, 3, 808-
829 

3. 

N.HadziPetrushev,K.Mlade
novi,R.Sopi,V.Stojkovski,D.
Mitrov,V.Ilieski,M.Mladeno
v 

 

Enhanced lipid peroxidation 
and inflammation during heat 
exposure in rats of different 
ages: Role of a-tocopherol 

Journal of Thermal Biology 
38 (2013) 474-479 

4. 
Vucinic M., Radisavljevic 
K., Hammond-Seaman A., 
Ilieski V 

 

Visibly marked and 
microchipped lost dogs have a 
higher chance to find their 
owners in Belgrade 

Mac.Vet.Rev. 2015;38(1):79-
83. 
http://dx.doi.org/10.14432/j.
macvetrev.2014.12.035 

5. 
Radeski M., Janevski 
A.,Ilieski V  

Screening of selected 
indicators of dairy cattel 
welfare in Macedonia 

Mac Vet Rev 2015;38(1);43-
51.http://dx.doi.org/10.14432/
j.macvetrev.2014.11.031  

6. 
Prodanov M., Radeski M., 
Ilieski V.  

Air quality measurements in 
laying hens housing 

Mac.Vet.Rev2016; 39 (1): 
91-95.  
http://dx.doi.org/10.1515/mac
vetrev-2016-0071 
 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Gudrun Illmanna,Linda 
Keeling MichalaMeliova, 
Marie Iimekovc, 
VlatkoIlieskiChristophWin
cklere  

 
Mapping farm   animal welfare 
education at university level in 
Europe. 

Animal welfare2014,23:401-
410 

http://dx.doi.org/10.14432/j.macvetrev.2014.12.035
http://dx.doi.org/10.14432/j.macvetrev.2014.12.035


 

,LuborKostal,MarieChristin
eSalaun,  Stefan Mihina,  
Hans Spoolder,   George 
Fthenakisj,MarekSpinka 

2. 

V.Stojkovski,N. Hadzi-
PetrushevV.IlieskiR.Sopi I 
GjorgovskiD.Mitrov N 
JankulovskiM.Mladenov 

 

Age and Heat Exposure-
Dependent Changes in 
Antioxidant Enzymes 
Activities in Rat's Liver and 
Brain Mitochondria: Role of α-
tocopherol 

Physiological 
research.62:503-510 2013 
 

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 
MiroslavRadeski and 
VlatkoIlieski 

Usage of tri-axial 
acceleration of the 
hindleg for recognizing 
sheep behavior. 

Book of abstracts of the 
65th Annual Meeting of the 
European Federation of 
Animal Science. EAAP 
65th Annual Meeting, 
Copenhagen 2014. Book 
of abstracts No. 20 (2014), 
98 

2014 

2. 

V Ilieski, M Radeski, 
K Blagoevska, A 
Janevski, M 
Nikolovski, L 
Pendovskiand V 
Petkov 

Absence of stress in 
sheep while witnessing 
slaughtering process 
 

Humane Slaughter 
association  Recent 
advances II HAS 
International symposium 
Book of Abstracts  p.27 

2015 

3. 
MiroslavRadeski and 
VlatkoIlieski 

Age related welfare 
changes in diary cows 

Animal Populations-World 
Resources and Animal 
welfare UFAW 
International Animal 
Welfare Science 
Symposium 
Book of abstracts 

2015  

 
Прилог бр. 8 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 Пламен Тројачанец 
2. Дата на раѓање 3.9.1964 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2000 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 



 

Магистер по 
ветеринарни науки 

1993 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1990 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40723; 40724; 40726 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40723; 40724; 40726 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40719; 40720; 40721 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Општа хирургија со анестезиологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Специjална хирургија со ортопедија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Офталмологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Менаџмент со здравјето на стадото 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. Клиничка пракса: домашни миленици 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
6. Клиничка пракса: фармски животни  

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
7. Техники на реконструкција на кожа 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
8. 

Одбрани хируршки техники во 
офталмологијата 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
9. Одбрани техники за хируршка 

редукција на фрактури 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
10. Техники на анестезија и аналгезија на 

поедини видови домашни миленици 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
11. Самостојна пракса надвор од рамките 

на факултетот (координатор) 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 



 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хируршки техники кај домашни 
миленици 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Хируршки техники кај 
продуктивните животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Специјални ортопедски болести 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4. 

Менаџмент на здравјето на стадото 
кај млечни крави 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 5. 

Менаџмент на здравјето на стадото и 
производството на млечни фарми 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна (трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    
4.    
5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. SEE-ERA.NET PLUS 
(FP7) 

Sustainable production of 
traditional cheeses from local 
sheep milk, in the Balkans 

01.10.2010 - 30.09.2012 

2. МЗШВ  
Биодиверзитет: Конзервација 
на автохтони видови животни 
во Р. Македонија  

2014- 

3.    

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. 
Todor Novakov, Ksenija 
Ilievska, Elena Atanaskova 
Petrov, Plamen Trojacanec  

Premedication and preparation 
before anesthesia in dogs and 
cats, 

Mac Vet Rev 2015; 38 (Suppl. 
1): 17-67 

2. 

Branko Atanasov, Ksenija 
Ilievska, Ljupco Mickov, 
Plamen Trojacanec, Igor 
Esmerov, Nikola Adamov, 
Toni Dovenski  

Preliminary study from the 
implementation of timed artifi 
cial insemination (TAI) protocols 
in dairy herds in Macedonia 

Mac Vet Rev 2015; 38 (Suppl. 
1): 17-67 

3. 

Viktorija Andonovska, 
Bojan Shikoski, Goce 
Atanasovski, Elena 
Atanaskova Petrov, Todor 
Novakov, Igor Ulcar, Irena 
Celeska, Ksenija Ilievska, 
Plamen Trojacanec  

Colonotomy in Sharplanina 
mountain dog - clinical case, 

Mac Vet Rev 2015; 38 (Suppl. 
1): 17-67 

4. 

Dovenski T., Petkov V., 
Popovska-Percinic F., 
Atanasov B., Ilievska K., 
Nikolovski M., Dovenska 
M., Trojacanec P. 

Ex-situ conservation of 
indigenous Pramenka sheep in 
Macedonia using assisted 
reproductive technologies (ART) 

Reprod Dom Anim 50 (Suppl. 
3), 84–85 (2015); 

5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 12 
11.2 Магистерски работи  
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. 
број 

Автор       Наслов Издавач / година 

1. 

Trojacanec J, Zafirov D, 
Labacevski N, Jakјovski K, 
Zdravkovski P, Trojacanec 
P, Petrusevska G.  

 
Perindopril treatment in 
streptozotocin induced diabetic 
nephropaty 

CONTRIBUTIONS. Sec. 
Med. Sci., XXXIV 1, 2013 

2. 

Jasmina Trojacanec, Dimce 
Zafirov, Krume Jakjovski, 
Kalina Gjorgjievska, 
Plamen Trojacanec, Nikola 
Labacevski   

 

Effects of Dual RAAS 
Blockade with Candesartan 
and Perindopril on Functional 
Renal Tests in Streptozotocin 
Induced Diabetic Nephropathy 

Macedonian Journal of 
Medical Sciences. 2013 Sep 
1; 6(3):219-226. 2013 

3. 

Elena Atanaskova Petrov, 
Ksenija Ilievska, Plamen 
Trojacanec, Irena 
Celeska,Goran Nikolovski, 

 Canine mammary tumours - 
clinical survey 

Mac Vet Rev 2014; 37 (2): 
129-134 



 

Ivica Gjurovski, Toni 
Dovenski,  

4. 

M. Radeski, K. Ilievska, P. 
Lazo, F. P. Percinic, V. 
Petkov, S. Duro, P. 
Trojacanec, V. Ilieski  

 
Kinematic locomotion analysis 
of the hind limbs in ruminants, 

Anat. Histol. Embryol., 43, 
suppl 1, 2014, 17-73, 2014 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

G. Oikonomou , P. 
Trojacanec , E. K. Ganda , 
M. L. S. Bicalho , and R. C. 
Bicalho 

 

Association of digital cushion 
thickness with sole 
temperature measured with the 
use of infrared thermography 

J. Dairy Sci. 97 :1–8/ 2014 

2. 

Lima, F. S., Oikonomou, G., 
Lima, S. F., Bicalho, M. L., 
Ganda, E. K., Oliveira 
Filho, J. C., Lorenzo 
G.,Trojacanec P.; Bicalho, 
R. C. 

 

Characterization of prepartum 
and postpartum rumen fluid 
microbiomes and its 
correlation with production 
traits in dairy cows.  

Applied and environmental 
microbiology 
81(4):1327-1337 / 2015 

  3.     
 12.3 

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

Ilievska K., Atanasov B., 
Petkov V., Dovenski T., 
Trojachanec P. 
Proceedings of the  

Investigation of potential 
of IR thermography for 
non-invasive screening of 
claw pathologies in dairy 
cows, 

XV Middle 
European Buiatric 
Congress, 
Maribor, p. 158-
159 

2015 

2. 

Trojachanec Plamen, 
Ilievska Ksenija, Petkov 
Vladimir, Trojachanec 
Snjezana, Atanasov 
Branko, Dovenski Toni 
(2015):,  

Sole Ulcer in dairy cows – 
New insights of the old 
problem 

II International 
VET Istanbul 
Group Congress – 
Russia – 20105, 
Saint-Peterbburg, 
Russia, , p. 419 

2015 

3. 

T. Dovenski, V. Petkov, 
V. Dzabirski, F. 
Popovska-Percinic, B. 
Atanasov, K. Porcu, S. 
Trojacanec, K. Ilievska, 
M. Nikolovski, M. 
Dovenska, P. Trojacanec  

Reproductive biotechnical 
methods – Efective tools 
for preservation of 
endangered indigenous 
farm animal breeds, 

II International 
VET Istanbul 
Group Congress – 
Russia – 20105, 
Saint-Peterbburg, 
Russia, p. 121 

2015 

 

 4. 

Igor Ulchar, Irena 
Celeska, Plamen 
Trojachanec, Ksenija 
Ilievska, Ivica Gjurovski, 
Trpe Ristoski Days of 
veterinary medicine,  

Fibrosarcoma of the 
mandible in Sharplanina 
mountain dog – Case 
report, 

5th International 
Scientific Meeting, 
Proceedings, 
September 5-7, 
2014, Ohrid, 
Macedonia, Mac 
Vet Rev; 37 

2014 



 

(Suppl. 1), p. 47 
 

 5. 

Elena Atanaskova Petrov, 
Ksenija Ilievska,Plamen 
Trojacanec, Irena Celeska, 
Maja Stojchevska, Todor 
Novakov, Goran 
Nikolovski, Ivica 
Gjurovski, Toni Dovenski  

Influence of the 
reproductive status on the 
development of mammary 
tumors in bitches, 

Days of veterinary 
medicine, 5th 
International 
Scientific Meeting, 
Proceedings, 
September 5-7, 
2014, Ohrid, 
Macedonia, Mac 
Vet Rev; 37 
(Suppl. 1), p. 56-
57 

2014 

 

 6. 

Ilievska Ksenija, Atanasov 
Branko, Petkov Vladimir, 
Dovenski Toni, 
Trojacanec Plamen 
(2013):,  

Possibilities Of IR 
Thermography For early 
Diagnosis Of Lameness in 
Dairy Cattle 

Days of Veterinary 
medicine, 4th 
International 
Scientific Meeting, 
Proceedings, 
Struga, 66 

2013 

 
Прилог бр. 8 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 Владимир Петков 
2. Дата на раѓање 11.1.1964 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2000 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

1992 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1990 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40723; 40724; 40726 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40723; 40724; 40726 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40703 

 
9. 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Физиологија на животните Ветеринарна медицина / Факултет за 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одбрани поглавја од физиологијата 
на животните 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Одбрани поглавја од физиологијата 
на рибите 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. 

Одбрани поглавја од физиологијата 
на птиците 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Mickov Lj., Dovenski T., 
Petkov V., Ilieski V., 
Atanasov B. 
 

Comparison of qualitative 
motility parameters from bull 
spermatozoa of Holstain and 
Simentalbreed diluted in 
different extenders.  
 

Journal of Animal Science 
(Sofia) 2010; 46: 184-187. 

2. 

Atanasov B, Mickov Lj., 
Adamov N., Petkov V., 
Trojacanec P., Ilievska 
Ksenija,Nikolovski M., 
Dovenski T. 

Possibilities for early pregnancy 
diagnosis in dairy cows on day 
21 after artifi cial insemination 

Journal of Animal Science 
(Sofia) 2010; 46: 187-191 

3. 

V.  Ilieski, L.  Pendovski, 
P. Trojacanec, K. Ilievska, 
G. Nikolovski, V. Petkov, 
F. Popovska-Percinic 

Endoscopy and bronchoscopy of 
dog plastinated specimen 

Anatomia Histologia 
Embryologia vol.39 Number 4 
(2010) 312-313 
 

4. 
L.  Pendovski, V.  Ilieski, 
V. Petkov and F. 
Popovska-Percinic 

Using S10 thin plastinated slices 
to study anatomy of renal 
parenchyma in pig kidneys 

Anatomia Histologia 
Embryologia vol.39 Number 4 
(2010) 295 
 

5. 

 
P. Trojacanec,T. Dovenski, 
V. Petkov, K. Ilievska, S. 
Trojacanec 
 

Transition of a dairy farm from 
tie stall to free stall housing 
system and its implication for 
hoof health 

Veterinarskastanica vol.42 
Supplement 2 (2011) 336-341 
 



 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Владимир Петков 

Оптимизација 
насуперовулацијата, 
криопрезервацијатаи 
трансферот наембриони од 
кози 

МОН; 1.1.2010 - 31.12.2011 

2. Тони Довенски 

Пронаоѓање наоптимален 
протоколна припрема 
на донорите иреципиентите во 
постапките наембриотрансфер 

МОН; 1.1.2010 - 31.12.2011 

3.    

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 16 
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       Наслов Издавач / година 

1. 
B. Atanasov, Lj. Mickov, N. 
Adamov, V.Petkov, P. 

 
Possibilities for early 
pregnancy diagnosis in dairy 

Journal of Animal Science 
vol. 46 suppl. 1 (2010) 187-



 

Trojacanec, K. Ilievska, M. 
Nikolovski, T. Dovenski 

cows on day 21 after artificial 
insemination 

189 

2. 
L. Mickov, T. Dovenski, V. 
Petkov, B. Atanasov 

 

Comparison of qualitative 
motility parameters from bull 
spermatozoa foHolstein and 
Simmental diluted in different 
extenders 

Journal of Animal Science 
vol. 46 suppl. 1 (2010) 184-
186 

3. 

V.  Ilieski, L.  Pendovski, P. 
Trojacanec, K. Ilievska, G. 
Nikolovski, V. Petkov, F. 
Popovska-Percinic 

 
Endoscopy and bronchoscopy 
of dog plastinated specimen 

Anatomia Histologia 
Embryologia vol.39 Number 
4 (2010) 312-313 
 

4. 
L.  Pendovski, V.  Ilieski, V. 
Petkov and F. Popovska-
Percinic 

 

Using S10 thin plastinated 
slices to study anatomy of 
renal parenchyma in pig 
kidneys 

Anatomia Histologia 
Embryologia vol.39 Number 
4 (2010) 295 
 

5. 

 
P. Trojacanec,T. Dovenski, 
V. Petkov, K. Ilievska, S. 
Trojacanec 
 

 

Transition of a dairy farm from 
tie stall to free stall housing 
system and its implication for 
hoof health 

Veterinarskastanica vol.42 
Supplement 2 (2011) 336-341 
 

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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

Ilieski V, Pendovski L, 
Trojacanec P, Ilievska K, 
Nikolovski G, Petkov V, 
Popovska-Percinic F. 

Endoscopy and 
bronchoscopy of dog 
plastinated specimen   

XXVIIIth EAVA 
Congress – Paris, 
France 28-
31/07/2010 Parc 
Floral de Paris 

2010 

2. 

Lazo Pendovski, Vlatko 
Ilieski, Vladimir Petkov, 
Florina Popovska-Percinic 
 

Using S10 thin plastinated 
slices to study anatomy of 
renalparenchymapig 
kidneys 

XXVIIIth EAVA 
Congress – Paris, 
France 28-
31/07/2010 Parc 
Floral de Paris 

2010 

3. 

P. Trojacanec,T. 
Dovenski, V. Petkov, K. 
Ilievska, S. Trojacanec 
 

Transition of a dairy farm 
from tie stall to free stall 
housing system and its 
implication for hoof health 

EUROPEAN 
BUIATRIC 
CONGRESS 
Pula-Croatia 

2011 

 



 

Прилог бр. 8 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 Ромел Велев 
2. Дата на раѓање 19.5.1968 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2002 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

2000 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1993 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40715 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40715 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40715 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хранливи, лековити и 
отровнирастенија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Фармакологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Ветеринарна токсикологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Рационална примена на 

антимикробните лекови 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. Клиничка фармакологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
6 Остатоци и контаминенти во храната 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
7. Токсикологија на отровните 

растенија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
 



 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одбрани поглавја од општа 
фармакологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. 
Физиолошки основи на 
ветеринарната клиничка 
фармакологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Основи на ветеринарна 

токсикологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 

 4. 

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

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 5. 

Остатоци од ветеринарни лекови и 
контаминенти во храната 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна(трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
 6. 

Основи на ветеринарната 
токсикологија 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна(трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

INDIRA M., ĆUPIĆ V., 
SMAJLOVIĆ A., 
MUMINOVIĆ M., 
VELEV R. 

Identification of histaminic (H1-
tyoe) receptors in broiler’s small 
intestine by application of 
histamine and some of its 
agonists and antagonists. 

JOURNAL OF 
VETERINARY 
PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS Vol. 32, 
Supplement 1, August 2009, 

2. 

VELEV R., KRLESKA-
VELEVA 
N.,STOJKOVSKI V., 
ČOKREVSKIS. 

The analysis of the possible 
effects of ATC-vet classification 
of the list of registered 
veterinary medicinal products in 
Republic of Macedonia. 

JOURNAL OF 
VETERINARY 
PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS Vol. 32, 
Supplement 1, August 2009 

3. 

PREVENDAR-CRNIĆ A., 
POMPE-GOTAL J., 
BOŽIĆ F., ŠURAN J., 
VELEV R., SAKAR D. 

The Effect of Chloramphenicol 
on hepatic biotransformation 
enzyme activity and on the 
duration of pentobarbital  or 
ketamine/xylazine anesthesia in 
guinea pigs (Cavia porcellus). 

VETERINARSKI ARHIV79 
(4), 2009 

4. BAUER PETROVSKA B., The use of medical plants from MacedonianVeterinary Rev. 33 



 

VELEV R. past till now. (1), 2010 

5. 
VELEV R., KRLESKA-
VELEVA N., ĆUPIĆ V.  

Posoning of Domestic Animals 
with Heavy Metals. 

VETERINARSKI GLASNIK 
63 (5-6), 2009 
 
 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Ќупиќ В., Муминовиќ М., 
Кобал С. и Велев Р. 

Фармакологија за студентите 
по ветеринарна медицина 

ХЕЛЕТА,  Белград  
2007 

2. Велев Р. 
Фармакологија - учебник за II 
година за земјоделско 
ветеринарната струка 

МОН на РМ, 2010 

3.    
4.    
5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Новаков Т., Тројачанец П., 
Матијатко В., Велев Р., 
Јуркиќ Габријела, 
ИлиевскаКсенија 

Влијанието на флуидната 
терапија за стабилизација на 
кучиња во состојба на шок 
(приказна случај) 

Македонски ветеринарен 
преглед 2009; 32 (1): 71-80. 

2. 
Bauer Petrovska B., Velev 
R. 

The use of medical plants from 
past till now 

Mac.Vet. Rev. 2010; 33 (1): 
3-7. 

3.    

4.    

5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 6 
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       Наслов Издавач / година 

1. 

INDIRA M., ĆUPIĆ V., 
SMAJLOVIĆ A., 
MUMINOVIĆ M., VELEV 
R. 

 

Identification of histaminic 
(H1-tyoe) receptors in broiler’s 
small intestine by application 
of histamine and some of its 
agonists and antagonists. 

JOURNAL OF 
VETERINARY 
PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS Vol. 32, 
Supplement 1, August 2009, 

2. 

VELEV R., KRLESKA-
VELEVA N., 
STOJKOVSKI V., 
ČOKREVSKIS. 

 

The analysis of the possible 
effects of ATC-vet 
classification of the list of 
registered veterinary medicinal 
products in Republic of 
Macedonia. 

JOURNAL OF 
VETERINARY 
PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS Vol. 32, 
Supplement 1, August 2009 
 
 

3. 

PREVENDAR-CRNIĆ A., 
POMPE-GOTAL J., BOŽIĆ 
F., ŠURAN J., VELEV R., 
SAKAR D. 

 

The Effect of Chloramphenicol 
on hepatic biotransformation 
enzyme activity and on the 
duration of pentobarbital  or 
ketamine/xylazine anesthesia 
in guinea pigs (Cavia 
porcellus). 

VETERINARSKI ARHIV79 
(4), 2009 

4. 
BAUER PETROVSKA B., 
VELEV R.  

The use of medical plants from 
past till now. 

MacedonianVeterinary Rew. 
33 (1), 2010 

5. 
VELEV R., KRLESKA-
VELEVA N., ĆUPIĆ V.  
 

 
Posoning of Domestic Animals 
with Heavy Metals. 

VETERINARSKI GLASNIK 
63 (5-6), 2009 

6. 

НОВАКОВ Т., 
ТРОЈАЧАНЕЦ П., 
МАТИЈАТКО В., ВЕЛЕВ 
Р., ЈУРКИЌ Г., 
ИЛИЕВСКА К. 

 
Влијанието на флуидната 
терапија за стабилизација на 
кучиња во состојба на шок 

МАКЕДОНСКИ 
ВЕТЕРИНАРЕН ПРЕГЛЕД 
32 (1), 2009 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

INDIRA M., ĆUPIĆ V., 
SMAJLOVIĆ A., 
MUMINOVIĆ M., VELEV 
R. 

 

Identification of histaminic 
(H1-tyoe) receptors in broiler’s 
small intestine by application 
of histamine and some of its 
agonists and antagonists. 

JOURNAL OF 
VETERINARY 
PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS Vol. 32, 
Supplement 1, August 2009, 

2. 

VELEV R., KRLESKA-
VELEVA N., 
STOJKOVSKI V., 
ČOKREVSKIS. 

 

The analysis of the possible 
effects of ATC-vet 
classification of the list of 
registered veterinary medicinal 
products in Republic of 
Macedonia. 

JOURNAL OF 
VETERINARY 
PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS Vol. 32, 
Supplement 1, August 2009 



 

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

INDIRA M., ĆUPIĆ V., 
SMAJLOVIĆ A., 
MUMINOVIĆ M., 
VELEV R. 

Identification of histaminic 
(H1-tyoe) receptors in 
broiler’s small intestine by 
application of histamine 
and some of its agonists 
and antagonists. 

11th International 
Congress of the 
European 
Association for 
Veterinary 
Pharmacology and 
Toxicology 
(EAVPT), Leipzig, 
Germany. 
 

12 - 16July 
2009, 
 
 

2. 
VELEV R., KRLESKA-
VELEVA N., ĆUPIĆ V. 

Chronic Heavy Metal 
Poisoning – Silent Killer in 
Animals. 

10-th Congress of 
Toxicologists of 
Serbiawith 
InternationalPartici
pation, Palic, 
Serbia. 

22-25 
september 
2010 

3. VELEV R.  

Knowledge in the Function 
of Development of ANTi-
inflammatory drugs in the 
21st Century. 

International 
Scientific 
Conference 
“Knowledge 
capital of the 
Future”, 
Ohrid,Macedonia 

26 - 
27November 
2009 

 
 

Прилог бр. 8 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 Дине Митров 
2. Дата на раѓање 20.2.1966 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2003 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

1997 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1991 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

6.  Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област 



 

научниот степен магистар 4 407 40722 
7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 
4 407 40710 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Вонреден професор 
40710 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Основи на клиничка илабораториска 
дијагностика 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Визуелни дијагностички методи 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Внатрешни болести на фармски 

животни 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Менаџмент на здравјето на стадото 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. Клиничка пракса: фармски животни 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Одбрани поглавја од 
рентгенологијата и физикалната 
терапија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Неонатални заболувања кај 
преживните животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

3. Метаболички заболувања кај 
преживните животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4. 

Лаборатириска дијагностика на 
болести на внатрешни органи кај 
преживни животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 5. Серолошки методи во ветеринарната 

дијагностика 
Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 



 

Скопје 
 

 6. 
Молекуларнии методи во 
ветеринарната дијагностика 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 7. 

Менаџмент на здравјето на стадото и 
производството на млечни фарми 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна (трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Bosnakovski J., Mitrov D., 
Naletoski I. 

Diagnostic validation of ovine 
and caprine brucellosis using 
serum and milk ELISA 

MacedonianAcademy of 
Science and Arts. 
Contributions. Skopje, 2010. 
 

2. 

Kirandziski T., Nikolovska 
Greta, Nakova Elena, 
Smilenovska Biljana, 
StrojmanovskaBiljana, 
Naletoski I., Mitrov D. 

Brucellosis Control in Small 
Rumminants in the Republic of 
Macedonia. 

Macedonian Academy of 
Science and Arts. 
Contributions. Skopje, 2010. 

3. 

Dine Mitrov, Ivanco 
Naletoski, Toni 
Kirandziski, Igor 
Dzadzovski, Kiril 
Krstevski, Sinisa Acevski 

Seroprevalence of Cattle 
Brucellosis in the Republic of 
Macedonia (2005-2009) 

Maced J Med Sci. doi: 
103889/MJMS. 1857-5773. 
2010. 0139 

4. 

Ivanco Naletoski, Toni 
Kirandziski, Dine Mitrov, 
Kiril Krstevski, Igor 
Dzadzovski, Sinisa 
Acevski 

Gaps in Brucellosis Eradication 
Compaign in Sheep and Goats 
in Republic of Macedonia: 
Lessons Learned 

Cratian Medical Journal. Doi: 
10.3325/cmj. 2010.51.351 

5. 

Nikola HadziPetrushev, 
Nikola Jankulovski, 
Mishko Milev, Pavlina 
Filipovska, Hristo Gagov, 
Elizabeta Gjorgievska, 
Dine Mitrov, Ramadan 
Sopi, Kiril Hristov, Mitrko 
Mladenov 

L-2 Oxothiazolidine-4-
carboxylate influence on age- 
and heat exposure-dependent 
peroxidation in rat’s liver and 
kidney 

J. Thermal Biol. (2012), doi: 
10.1016/j.jthermobio.2011.12.
013 
 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Coordinator of the project 
(working pakage 2 and 5) 
under the EU FP6 
programme (Call: 
FP6_WBC_SSA 3): (Project 
manager: Doc. Dr. Ivanco 
naletoski). 

Upgrading and Introduction of 
Sustainable Diagnostic Tools for 
the major Transboundary 
Diseases of Animals in F.Y.R. of 
Macedonia 

EU FP6 programme 

2. Дине Митров 
Епидемиолошка студија на 
ретровируснитеинфекции кај 
преживарите воСловенија и 

2010-2011 билатерален 



 

Македонија 

3.    

4.    

5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Христовски М., 
Мреношки С., Секуловски 
П., Ристоски Т., Митров 
Д., Налетоски И., 
Јанкулоски Д., 
Стефановска Ј., Цветковиќ 
А., Додовски А., 
Киранџиски Т., Костова 
С., Цветковиќ И., Раткова 
М., Ангеловски Љ., 
Николовска Р. и Проданов 
М. 

Упатство за земање и испорака 
примероци 

Факултет за ветеринарна 
медицина во Скопје, МЗШВ 
– Управа за Ветеринарство 
2009 

2.    

3.    
4.    
5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Acevski Sinisha, Mitrov 
Dine, Osmanov Denis, 
Krstevski Kiril, Dzadzovski 
Igor, Gjurovski Ivica, 
Janevski Aleksandar 

The Case of Osteosarcoma 
(OSA) in Female Samoyed 

Deys of Veterinary Medicine. 
September 09-11, 2011, 
Ohrid, Macedonia 

2. 

Dzadzovski Igor, Acevski 
Sinisha, Krstevski Kiril, 
Naletoski Ivancho, Mitrov 
Dine, Mrenoshki Slavcho, 
Cvetkovikj Iskra, Janevski 
Aleksandar 

First Results On The Situation 
With Classical Swine Fever 
(CSF) in Wild Boars in R. of 
Macedonia 

Deys of Veterinary Medicine. 
September 09-11, 2011, 
Ohrid, Macedonia 

3. 

Krstevski Kiril, Dzadzovski 
Igor, Naletoski Ivancho, 
Mitrov Dine, Acevski 
Sinisha, Mrenoshki Slavcho, 
Cvetkovikj Iskra, Janevski 
Aleksandar 

Implementation of Molecular 
Assay for Detection of 
Bluetongue Virus 

Deys of Veterinary Medicine. 
September 09-11, 2011, 
Ohrid, Macedonia 

4. 

Mrenoshki Slavcho, 
Cvetkovikj Iskra, Krstevski 
Kiril, Mitrov Dine, 
Naletoski Ivancho, 
Dzadzovski Igor 

Epidemiology of Clostridial 
Infection in Small Rumminants 

Deys of Veterinary Medicine. 
September 09-11, 2011, 
Ohrid, Macedonia 



 

5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 5 
11.2 Магистерски работи 2 
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. 
број 

Автор       Наслов Издавач / година 

1. 

Dine Mitrov, Ivanco 
Naletoski, Toni Kirandziski, 
Igor Dzadzovski, Kiril 
Krstevski, Sinisa Acevski 

 
Seroprevalence of Cattle 
Brucellosis in the Republic of 
Macedonia (2005-2009) 

Maced J Med Sci. doi: 
103889/MJMS. 1857-5773. 
2010. 0139 

2. 

Ivanco Naletoski, Toni 
Kirandziski, Dine Mitrov, 
Kiril Krstevski, Igor 
Dzadzovski, Sinisa Acevski 

 

Gaps in Brucellosis 
Eradication Compaign in 
Sheep and Goats in Republic 
of Macedonia: Lessons 
Learned 

Croatian Medical Journal. 
Doi: 10.3325/cmj. 
2010.51.351 

3. 

Nikola HadziPetrushev, 
Nikola Jankulovski, Mishko 
Milev, Pavlina Filipovska, 
Hristo Gagov, Elizabeta 
Gjorgievska, Dine Mitrov, 
Ramadan Sopi, Kiril 
Hristov, Mitrko Mladenov 

 

L-2 Oxothiazolidine-4-
carboxylate influence on age- 
and heat exposure-dependent 
peroxidation in rat’s liver and 
kidney 

J. Thermal Biol. (2012), doi: 
10.1016/j.jthermobio.2011.12
.013 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Ivanco Naletoski, Toni 
Kirandziski, Dine Mitrov, 
Kiril Krstevski, Igor 
Dzadzovski, Sinisa Acevski 

 

Gaps in Brucellosis 
Eradication Compaign in 
Sheep and Goats in Republic 
of Macedonia: Lessons 
Learned 

Croatian Medical Journal. 
Doi: 10.3325/cmj. 
2010.51.351 

2. 

Nikola HadziPetrushev, 
Nikola Jankulovski, Mishko 
Milev, Pavlina Filipovska, 
Hristo Gagov, Elizabeta 
Gjorgievska, Dine Mitrov, 
Ramadan Sopi, Kiril 
Hristov, Mitrko Mladenov 

 

L-2 Oxothiazolidine-4-
carboxylate influence on age- 
and heat exposure-dependent 
peroxidation in rat’s liver and 
kidney 

J. Thermal Biol. (2012), doi: 
10.1016/j.jthermobio.2011.12
.013 

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 



 

1.     
2.     
3.     

 
Прилог бр. 8 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 Игор Улчар 
2. Дата на раѓање 23.10.1966 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2005 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки од 
областа на 
патофизиологијата 

2001 
Медицински факултет 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1993 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40709 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40709 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Редовен професор 
40709 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Патолошка физиологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Основи на цитолошка дијагностика 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3 Ветеринарна хематологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 



 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одбрани поглавја од 
патофизиологијата 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Ветеринарна лабораториска 
медицина  

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Цитолошка дијагностика 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

  
10.  

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Celeska Irena, Kirovski 
Danijela, Ulchar I., 
Dzadzovski I., Krstevski 
K., Janevski A., Mitrov 
D. 

Biochemical parameters of 
Brown Swiss heifers in late 
pregnancy and puerperium  

Proceedings of the 5th 
International Scientific 
Meeteing Days of Veterinary 
Medicine 2014, Ohrid, 5-7 
September 2014; Mac. Vet. 
Rev. 2014, 37, Suppl. 1, 22 

2.    

3.    
4.    
5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. доц. д-р Лазо Пендовски 

Имунохистохемиска 
идентификација на 
морфолошките типови 
скелетни мускулни влакна кај 
јагниња во период од 
постнатален развој и нивна 
примена како индикатори за 
евалуација на квалитетот на 
јагнешкото месо (Одлука на 
Сенатот на Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ бр. 02-153/4 
од 31. 1. 2014 год.). 

2014 

2.  

Establishment of Safer Animal 
Rescue Capacity 
ERASMUS+ KA2 strategic 
partnership project 2015-1-

2016- 



 

TR01-KA204-022441/EK-1 
3.    

4.    

5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Igor Ulchar Iron and Copper Metabolism in 
Pre-fattering Piglets 

LAP LAMBERT Academic 
Publishing GmbH & Co. KG, 
Saarbrücken, Deutschland, 
2012 

2.    

3.    
4.    
5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Janevski A., Celeska Irena, 
Dzadzovski I., Ulcar I., 
Mitrov D. 

Diagnostic Importance of Liver 
Percutan Biopsy in Dairy Cows 

Proceedings of Days of 
Veterinary Medicine 2013, 
Struga, 6-8 September 2013, 
27. 

2. 

Ulchar I., Celeska Irena, 
Trojachanec P., Ilievska 
Ksenija, Gjurovski I., 
Ristoski T. 

Fibrosarcoma of the mandible in 
Sharplanina mountain dog – 
Case report. 

Proceedings of the 5th 
International Scientific 
Meeting Days of Veterinary 
Medicine 2014, Ohrid, 5-7 
September 2014, Mac Vet 
Rev 2014, 37 (suppl. 1), 47.  

3. 

Celeska Irena, Stojkovska, 
Ulchar I., Dzadzovski I., 
Nikolov D., Dovenski T., 
Kirovski Danijela 

Hemogram changes in lactating 
comparing to non-lactating assaf 
dairy sheep 

Proceedings of Days of 
Veterinary Medicine 2015, 
Struga, 24-26 September 
2015, Mac Vet Rev 2015, 38, 
Suppl. 1, P41, 55 

4. 
Nakevska Lina, Ulchar I., 
Gjorgievska Lence, Celeska 
Irena 

Cytology of spleen – useful 
diagnostic technique for 
unexplained splenomegaly in 
dogs. 

Proceedings of the 7th 
International Scientific 
Meeting Days of Veterinary 
Medicine 2016, Struga, 22-24 
September 2016, 204-205.  

5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 4 
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. 
број 

Автор       Наслов Издавач / година 

1. 
Atanaskova Elena, 
Nikolovski G., Ulcar I., 
Enimiteva Vangelica 

 

Examination of the content of 
heavy metals using hair 
samples in dogs of urban areas 
of Macedonia.  

Veterinary World, 2011, 4 
(8): 368-370 

2. 

Ulcar I., Celeska Irena, 
Ilievska Ksenija, 
Atanaskova Elena, 
Nikolovski G., Trojacanec 
P. 

 
Cytological Diagnostic of 
Canine Transmissible Venerеal 
Tumor - Case Report. 

Mac. Vet. Rev. 2012, 35 (2): 
91-96. 

3. 
Ulchar I., Celeska I., 
Stefanovska J., Jakimovska 
A. 

 

Hematological and 
biochemical parameters in 
symptomatic and 
asymptomatic leishmania-
seropositive dogs 

Mac Vet Rev 2015; 38 (2): 
175-182 

4. 
Dzadzovski I., Celeska I., 
Ulchar I., Janevski A., 
Kirovski D. 

 
Influence of season on 
metabolic profile in Chios 
sheep.  

Mac Vet Rev 2015; 38 (2): 
183-188 

5. 
Celeska I., Janevski A., 
Dzadzovski I., Ulchar I., 
Kirovski D. 

 

The dynamics of biochemical 
parameters in blood of 
clinically healthy Holstein  
cows from day 5 before to day 
60 after calving.  

Mac Vet Rev 2015; 38 (2): 
189-193 

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       Наслов Издавач / година 

1.     
2.     

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

 
Прилог бр. 8 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 Павле Секуловски 
2. Дата на раѓање 22.01.1966 
3. Степен на образование Високо 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор по ветеринарна 
медицина 

1991 Ветеринарски факултет Београд 

Магистер по 
ветеринарни науки 

1996 Ветеринарски факултет Београд 

Доктор по 
ветеринарни науки 

2006 
Факултет за ветеринарна 
медицина Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област 



 

научниот степен магистар Хигиена и технологија 
на производи и 
суровини од 
животинско потекло 

Ветеринар
на 
медицина 

Биотехнички науки 

7 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Хигиена и технологија 
на производи и 
суровини од 
животинско потекло 

Ветеринар
на 
медицина 

Биотехнички науки 

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 ветеринарна 
медицина Скопје 

Редовен професор –хигиена и 
технологија на производи и суровини 
од животинско потекло 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Хигиена и технологија на месо и 
производи од месо 

Факултет за ветеринарна медицина Скопје 

2. 
Хигиена и технологија на млеко и 
производи од млеко 

Факултет за ветеринарна медицина Скопје 

 
3. 

Безбедност на храна и ветеринарно 
јавно здравство 

Факултет за ветеринарна медицина Скопје 

 
4. 

Пракса во претпријатија за 
преработка на храна од животинско 
потекло 

Факултет за ветеринарна медицина Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Микробиологија на храна 
Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна 
медицина Скопје 

2. Безбедност на храна и ветеринарно 
јавно здравство 

Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна 
медицина Скопје 

 
 3. Молекуларно генетски методи и 

епидемиологија на труења со храна 
Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна 
медицина Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 



 

 

1. 

Zehra Hajrulai-Musliu, 
MilaArapceska, 
RistoUzunov, 
BiljanaStojanovska-
Dimzoska, 
ElizabetaDimitrieska-
Stojkovic,VelimirStojkov
skiand Pavle Sekulovski. 

Therapeuticeffectsofgoatmilk
.  

BalcanJournalofCinicalLabo
ratory,19 (1) 130. 2011 

2. 

DeanJankuloski, Pavle 
Sekulovski, 
LjupcoAngelovski, 
MirkoProdanov, 
MarijaRatkova, 
SandraKostova. 

Effectofacetic, 
citricandlacticacidonSalmone
llaenteritidisandListeriamon
ocytogenes. 

EHEDG 
worldcongressonhygienicen
gineeringanddesign 2011. 
September 22-24, 2012, 
Ohrid, 
RepublicofMacedonia. 

3. 

Samouris G, Kozačinski 
L, Fleck Ž.C, Sekulovski 
P, Jankuloski D, 
Mijacvic Z, Lazarevic M, 
Mastranestasis Ι,Zdragas 
Α, Samartzi F. 

Sustainableproductionoftradi
tionalcheesesfromlocalsheep
milk, intheBalkans. 

4th HVMS FoodCongress, 
Thessaloniki, Greece, 
November 11-13, 2011, 
Proceedings, Volume A, 
pages 237-250. 

4. 

RatkovaMarija, 
Sekulovski Pavle, 
JankuloskiDean, 
AngelovskiLjupco, 
KostovaSandra, 
ProdanovMirko.(2012)  

Studyofthemicrobiologicalpr
ofileofthefreshfruitsgainedfro
msmallretailestablishments, 
andtheeffectoftheirwashing. 

6th CEEFOOD Congress, 
23-26 May, NoviSad, Serbia. 
AbstractBook p. 234. 

5. 

Stojanovska-Dimzoska 
B., Hajrulai-Musliu Z, 
Dimitrieska-Stojkovik 
E.,Uzunov R., Sekulovski 
P.  

OccurrenceofAflatoxinsinpea
nutsandpeanutproductsdeter
minedbyliquidchromatograp
hywithfluorescencedetection. 

Jour. Nat. Sci, 
MaticaSrpska, NoviSad. No 
124, 27-35, 2013. 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 Национален научен проект 
Промени во нутритивната 
вредност на млекото во 
звисност од лактацијата  

(01.06.2011 – 01.06.2012) 

2. 

 Национален научен проект 
Генетска типизација и 
антибиотска резистенција 
на Listeria 
monocytogenesизолирана од 
храна и објекти за 
производство на храна 

(01.12.2014 - 01.12.2015) 

3. 

 Меѓународен научен проект 
SEERAPLUS-083 
INDI_SHEEP_TRADI_CHEE
SE 

2012-2013 

4.  COST акција COST FA1202 
BACFOODNET 

2012-2016 



 

5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Секуловски, Проданов, 
Кирбис, Кризман, 
рапос-Лаинсчек 

Ветеринарно- санитарен 
надзор на животните за 
колење и месо 

УКИМ 2016 

2.    

3.    
4.    
5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

LjupcoAngelovski, Pavle 
Sekulovski, Chrcheva-
NikolovskaRadmila, 
AleksandraTodorovic, 
KaterinaBlagoevska, 
SnezanaDimitrovska. 

Determinationofmicrobiologi
calqualityandantibioticresidu
esinewemilk. 

19th 
InternationalConference 
”Krmiva 2012”. 
Bookofabstracts p.110. May 
30 - June 1, 2012, Opatija, 
Hrvatska. 

2. 

Chrcheva-
NikolovskaRadmila, 
Pavle Sekulovski, 
AleksandraTodorovic, 
LjupcoAngelovski, 
KaterinaBlagoevska, 
SnezanaDimitrovska.  

Dietaryfiber – 
significantnutritioninfeed. 

19th 
InternationalConference 
”Krmiva 2012”. 
Bookofabstracts p.72. May 
30 - June 1, 2012, Opatija, 
Hrvatska. 

3. 
Prodanov M., Ratkova M. 
AngelovskiLj., Mojsova 
S., Jankuloski D., 
Sekulovski P.(2012)  

Controlofprocesshygieneinfer
menteddairyproductsinthe R. 
ofMacedonia. 

DaysofVeterinarymedicine 
2012. Bookofabstracts p. 
182-184. 2-4 September 
2012, Ohrid, Macedonia.   

4. 
Ratkova M., Sekulovski 
P., Jankuloski D., 
AngelovskiLj., Mojsova 
S., Prodanov M. (2012)  

Antimicrobialactivityofplante
xtractsonsomefoodbornepath
ogenicandsaprophiticbacteria. 

DaysofVeterinarymedicine 
2012. Bookofabstracts p. 
176-178. 2-4 September 
2012, Ohrid, Macedonia.   

5. 
Jankuloski D., Sekulovski 
P., Mojsova S., 
AngelovskiLj., Prodanov 
M., Ratkova M. (2012)  

PFGE 
Typingofmajorfoodbornepath
ogensastoolfortrackingthesou
rcesofcontaminationalongthef
oodchain. 

DaysofVeterinarymedicine 
2012. Bookofabstracts p. 
116-119. 2-4 September 
2012, Ohrid, Macedonia 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
 11.1 Додипломски работи 5 

11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски работи 6 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

LjupcoAngelovski, 
DeanJankuloski, 
MarijaRatkova, 
RadmilaChrchevaNikolov
ska, MirkoProdanov, 
Pavle Sekulovski 

 
Campylobacterspp. 
prevalenceinbroilersatslaug
hterafterchilling. 

MacVetRev 2015; 38 
(Suppl. 1) P. 25. 
http://dx.doi.org/10.14432
/j.macvetrev.2015.09.056 

2. 

MarijaRatkova, 
MirkoProdanov, 
LjupcoAngelovski, 
DeanJankuloski, Pavle 
Sekulovski 

 

Profileoftheantimicrobialres
istanceofSalmonellaspp. 
isolatesfromrawmeatinMac
edonia. 

MacVetRev 2015; 38 
(Suppl. 1) P. 25. 
http://dx.doi.org/10.14432
/j.macvetrev.2015.09.056 

3. 
Mojsova S., Krstevski K., 
Dzadzovski I., Popova Z., 
Sekulovski P.  

 

Phenotypicandgenotypiccha
racteristicsofenterocinprod
ucingenterococciagainstpat
hogenicbacteria. 

MacVetRev 2015; 38 (2): i-
viii. 
http://dx.doi.org/10.14432
/j.macvetrev.2015.08.052 

4. 

RadmilaCrcevaNikolovsk
a*, Pavle Sekulovski, 
DeanJankuloski, 
LjupcoAngelovski, Zehra 
Hajrulai-Musliu.  

 

A 
highincidenceofadulteration
andmislabellinginmeatprod
ucts. 

MacVetRev 2014; 37 
(Suppl. 1) P. 79-80. 

5. 

LjupcoAngelovski*, 
DeanJankuloski, 
RadmilaChrchevaNikolov
ska, Pavle Sekulovski. 

 
Factorsthataffectmicrobialfe
edspoilage. 

MacVetRev 2014; 37 
(Suppl. 1) P. 79. 

6. 

MarijaRatkova, 
MirkoProdanov, 
LjupcoAngelovski, 
SandraMojsova, 
DeanJankuloski, Pavle 
Sekulovski 

 

Staphylococcusaureusandpr
oductionofenterotoxinsinch
eeseandstaphylococcusfood
poisoning. 

MacVetRev 2014; 37 
(Suppl. 1) P. 30. 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

RistoUzunov, Zehra 
Hajrulai-Musliu, 
ElizabetaDimitrieskaStoj
kovic, 
BiljanaStojanovskaDimzo
ska, Pavle Sekulovski, 
VelimirStojkovski. 

 

Useof ELISA 
forPreliminaryScreeningof 
19 
NortestosteroneAnabolicSte
roidinCattleMeatinRepublic
ofMacedonia 

KafkasUnivVetFakDerg, 19 
(1), 173-177, 2013, DOI: 
10.9775/kvfd.2012.7527, 
IF 0.495. (2013) 

2. 

OzbaltPodpecan, 
AndrejPengov, 
PetraZrimsek, Pavle 
Sekulovski, AndrejKirbish 

 

Influenceofprolongedtreatm
entprotocolsonmaximumres
iduelevelsofamoxicillinconc
entrationsinbovinemilk. 

SlovVetRes 2014; 51(2):65-
72 

http://dx.doi.org/10.14432/j.macvetrev.2015.08.052
http://dx.doi.org/10.14432/j.macvetrev.2015.08.052


 

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

Jankuloski D., Sekulovski 
P., Ratkova M., Mojsova 
S., AngelovskiLj., 
Prodanov M. 

MoleculartypingofIsolates
ofListeriamonocytogeneso
btainedfromsheep, 
beefandpigslaughterhouse
s. 

BookofAbstrac
tsfromInternat
ionalConferenc
eonBiologicalF
oodSafetyandQ
uality. 4-5 
October 2012. 
Belgrade, 
Serbia. 

2012 

2. 

E. Dimitrieska-Stojkovic, 
Z. Hajrulai-Musliu, B. 
Stojanovska-Dimzoska, 
P.Sekulovski. 

Screeningandconfirmation
forresiduesofsulfonamides
inrawmilksamplesfromRe
publicofMacedonia. 

Proceedingsoft
heEuroresidue 
VII 
Conference, 
EgmondaanZe
e,The 
Netherlands.14
-16 May 2012 

2012 

3. 
AngelovskiLj., Crceva-
Nikolovska R., Ilieski V., 
Sekulovski P., Radeski M. 

Implementationof EU 
FeedLegislativeinMacedon
ia. 

“Feedyourkno
wledge” 
Workshop, 7-
8th June 2012, 
Barcelona, 
Spain. 

2012 

 

 4. 

Uzunov R., Hajrulai-
Musliu Z., Sekulovski P., 
Ilieski V., Pandovski L., 
Angelovski L., radevski 
M., Stojkovski V. 

Validationofrapid ELISA 
methodfordetermiantionof
Ractopamineinpigfeed. 

COST FFH 
FinalConferenc
e 
“HealthyFoodf
romHealthyAn
imals”, 19-20th 
Feb, 2013 
Milan, Italy 

2013 

 

 5. Sekulovski P. 
UticajBrucella melitensis 
na bezednost mesa i 
organa zaklanih zivotinja. 

Zbornik 
radova: 
Medjunarodni
naucno-
strucnisimpozi
jum “Bruceloza 
u Jugoistocnoj 
Evropi” 16-19 
Oct 2013, Nis, 
Srbija. P. 167-
173. 

2013 

  6. Sekulovski P., Hajrulai- SurvivalofListeriamonocyt InternationalV 2014 



 

Musliu Z., Jankuloski D., 
Mojsova S., Prodanov M., 
AngelovskiLj., Ratkova 
M., (2014 

ogenesintraditionalsemi-
softwhitecheese. 

ETIstanbulGro
upCongress 
2014, 
Bookofabstract
s p.109. 

 

 
 
 

Прилог бр. 8 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 Деан Јанкулоски 
2. Дата на раѓање 23.9.1973 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2012 
Факултет за ветеринарна медицина 
- Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

2007 
Факултет за земјоделски науки и 
храна - Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1999 
Факултет за ветеринарна медицина 
- Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40728 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40728 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Доцент 
40728 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор циклус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хигиена и технологија на месо, риби, 
јајца и мед 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Хигиена и технологија на млеко 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 3 Безбедност на храна и ветеринарното Ветеринарна медицина / Факултет за 



 

 
 
 
 
 

јавно здравство ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 
 

4. Современисистемизабезбедностна 
храна 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. Микробиологија на храна 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
6. 

Пракса во претпријатија за 
преработка на храна од животинско 
потекло 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Безбедност на храна и ветеринарно 
јавно здравство 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Микробиологија на храна 
Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. 

Молекуларно генетски методи и 
епидемиологија на труења со храна 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4. Микробиологија на храна 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна(трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
 5. 

Молекуларно генетски методи и 
епидемиологија на труења со храна 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна(трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
 6. 

Безбедност на храна и ветеринарно 
јавно здравство 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна(трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Angelovski Lj., Sekulovski 
P., Jankuloski D., Ratkova 
M., Kostova S., Prodanov 
M. 

Factors that influence high 
bacterial count in raw cow milk. 

Journal of Animal Science. 
Vol.XLVI supplement 1, 2010. 
p 175-179. 

2. 
Ангеловски Љ., 
Секуловски П., 
Јанкулоски Д., Раткова 

Фактори за појава на висок 
број на бактерии во суровото 
кравјо млеко 

Мак. вет. прег. Вол. 32 (1) 
37-43, 2009 



 

М., Костова С., Проданов 
М. 

3. 

Јанкулоски Д., Проданов 
М., Ангеловски Љ., 
Раткова М., Костова С., 
Секуловски П. 

Истражување на улогата на 
официјалниот ветеринар во 
вкрстената контаминација на 
органите и трупот на линија 
за колење со примена на 
маркер микроорганизми. 

Мак. вет. прег.  Вол. 32 (1) 
45-53, 2009 

4. 

Aнгеловски Љ., 
Секуловски П., 
Јанкулоски Д., Раткова 
М., Костова С., Проданов 
М. 

Присуство на патогени 
микроорганизми во сурово 
кравјо млеко. 

Мак. вет. прег. Vol. 32, (2) 
53-58, 2009 

5. 

Хајрулаи-Муслиу З., 
Секуловски П., 
Стојановска-Димзоска Б., 
Димитриеска-Стојковиќ 
Е., Јанкулоски Д., 
Сиљановски А. 

Oпределување на вкупни 
афлатоксини во суво и 
костенливо овошје присутни 
на македонскиот пазар, 

Македонски ветеринарен 
преглед, 31, (1) 43-47, 2008 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.  The Western Balkans University 
Network for Animal Welfare 

од 1 септември 2008 до 31 
декември 2010 година 

2. SEE-ERA.NET PLUS 

ERA 83: Одржливо 
производство на 
традиционални сирења од 
локални раси овци на Балканот 

2010-2012 година 

3. Econ-Welfare KBBE 1-1-2130095 FP 7, 2008-2011 година 

4. 

COST, European 
cooperation in science and 
technology, Action 
involvement FA1202 

A European Network For 
Mitigating Bacterial 
Colonisation and Persistence On 
Foods and Food Processing 
Environments 

2012 година 

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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. Sekulovski, P., Mrenoski, 
S., Jankuloski, D. 

Survival of Listeria 
monocytogenes during 
manufacture and ripening 
of sheep brined cheese 
(ovco belo sirenje) 

FIL-IDF World 
diary summit & 
exhibition 

2008 

2. 

Angelovski Lj., 
Sekulovski P., Jankuloski 
D., Ratkova M., Kostova 
S., Prodanov M. 

Survey of microbiological 
quality of cakes and 
pastries sold in Skopje, 
Macedonia 

5th Central 
European 
Congress on Food, 
Bratislava, 
Slovakia 

2010 

3. 

Angelovski Lj., 
Sekulovski P., Jankuloski 
D., Ratkova M., Kostova 
S., Prodanov M. 

 Control of pathogen 
microorganisms in cheese 
production.  

3-rd Conference 
“Veterinary 
science and 
practice”, Zagreb, 
Croatia 

2009 

 



 

Прилог бр. 8 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 Зехра Хајрулаи-Муслиу 
2. Дата на раѓање 10.08.1967 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен VIII 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2001 
Факултет за ветеринарна 
медицина, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје 

Магистер на науки 1992 ПМФ- Хемија-Биохемија 
Универзитет во Загреб 

Дипломиран инж. 1988 ПМФ- Хемија Универзитет во 
Приштина 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
   

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
   

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 ветеринарна 
медицина, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје 

Редовен професор, Хемија 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хемија Факултет за ветеринарна медицина, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

2. Хемија на природни соединенија Факултет за ветеринарна медицина, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 3. Хемија на храна Факултет за ветеринарна медицина, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 4. Остатоци и контаминенти во храната Факултет за ветеринарна медицина, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хемија и биохемија на храна Докторски студии по безбедност на храна, 
ФВМС 

2. Остатоци од ветеринарни лекови и 
контаминенти во храната 

Докторски студии по безбедност на храна, 
ФВМС 



 

  3. Инструментални методи за анализи 
на храна 

Докторски студии по безбедност на храна, 
ФВМС 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Risto Uzunov, Zehra 
Hajrulai-Musliu, Elizabeta 
Dimitrieska Stojkovic, 
Biljana Stojanovska 
Dimzoska, Pavle 
Sekulovski, Velimir 
Stojkovski. 

Use of ELISA for Preliminary 
Screening of 19 Nortestosterone 
Anabolic Steroid in Cattle Meat 
in Republic of Macedonia 

Kafkas Univ Vet Fak 
Derg/2013 

2. 

Sheriban Ramani, Zrinka 
Dragun, Damir 
Kapetanovic, Vasil Kostov, 
Maja Jordanova, Marijana 
Erk, Zehra Hajrulai-Musliu 

Surface Water Characterization 
of Three Rivers in the 
Lead/Zinc Mining Region of 
Northeastern Macedonia 

Arch Environ Contam 
Toxicol/2014 

3. 

Zehra Hajrulai-Musliu, 
Risto Uzunov, Biljana 
Stojanovska-Dimzoska, 
Elizabeta Dimitrievska-
Stojkovic, Aleksandra 
Angelevska, Velimir 
Stojkovski 

Determination of Fatty Acid in 
Asparagus by Gas 
Chromatography. 

J. Fac. Vet. Med. Istanbul 
Univ/2015 

4. 

Başak Kucukcakan, Biljana 
Stojanovska-Dimzoska, 
ZehraHajrulai-Musliu, 
Elizabeta Dimitrieska-
Stojkovic, Risto Uzunov, 
Katerina Davcheva 

Determination of Ochratoxin-A 
in Cattle Liver By HPLC-FD 
Method. 

Macedonian Journal of 
Medical Sciences/2015 

5. 

Elizabeta Dimitrieska-
Stojkovik, Biljana 
Stojanovska Dimzoska, 
Gordana Ilievska, Risto 
Uzunov, Goran Stojkovic, 
Zehra Hajrulai-Musliu 

Assessment of aflatoxin 
contamination in raw milk and 
feed in Macedonia during 2013 

Food Control/2015 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Промени во нутритивната 
вредност на млекото во 
зависност од лактацијата 

2011-2012 
 

2. 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 
Институт Руџер 
Бошковиќ, Хрватска 

Bacterial and Parasitical 
Communities of chub as 
Indicators of environmental 
status exposed to mining 
activities, билатерален проект 

2012-2014 



 

со Хрватска 

3. 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Генетска типизација и 
антибиотска резистенција на 
Listeria monocytogenes 
изолирана од храна и објекти 
за производство на храна 

01.12.2014 – 01.12.2015 

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. 

Risto Uzunov, Zehra 
Hajrulai-Musliu, Vlatko 
Ilieski, Biljana Stojanovska 
Dimzoska, Elizabeta 
Dimitrieska Stojkovic, Pavle 
Sekulovski, Velimir 
Stojkovski 

Validation methods for the 
determination of β agonists 
residues in feed,  

15th International Feed 
Technology Symposium 
“FEED-TO-FOOD” / COST 
FEED FOR HEALTH joint 
Workshop/2012 

2. 

Zehra Hajrulai-Musliu,  
Risto Uzunov, Velimir 
Stojkovski, Elizabeta 
Dimitrieska-Stojkovik, 
Biljana Stojanovska-
Dimzoska, Pavle 
Sekulovski,  
 

Determination of clenbuterol in 
meat samples with elisa and gc -
ms method 

1st Annual International 
Interdisciplinary Conference, 
AIIC, Azores, Portugal-
Proceedings / 2013 

3. 

Stojanovska-Dimzoska 
Biljana, Hajrulai-Musliu 
Zehra,  Dimitrieska-
Stojković  Elizabeta, 
Uzunov  Risto, Sekulovski  
Pavle 
 

Occurrence of aflatoxins in 
peanuts and peanut products 
determined by liquid 
chromatography with 
fluorescence detection 

Zbornik Matice srpske za 
prirodne nauke, Issue 124/ 
2013 

4. 

Daniela Belichovska, 
ZehraHajrulai-Musliu, 
RistoUzunov, Katerina 
Belichovska, Mila 
Arapcheska.  

Fatty Acid Composition Of 
Ostrich (StruthioCamelus) 
Abdominal Adipose Tissue. 

Mac Vet Rev/2015 



 

5. 
Basak Kucukcakan, Zehra 
Hajrulai-Musliu.  

Challenging Role of Dietary 
Aflatoxin B1 Exposure and 
Hepatitis B Infection on Risk of 
Hepatocellular Carcinoma 

Macedonian Journal of 
Medical Sciences/2015 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 5 
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски работи 4 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Uzunov Risto, Hajrulai-
Musliu Zehra, Stojanovska-
DimzoskaBiljana, 
Dimitrieska-Stojkovic 
Elizabeta, Todorovic 
Aleksandra, Stojkovski 
Velimir 

 
Validation of screening 
method for determination of 
methyltestosterone in fish 

Mac Vet Rev/2013 

2. 

Risto Uzunov, Zehra 
Hajrulai-Musliu, Elizabeta 
Dimitrieska Stojkovic, 
Biljana Stojanovska 
Dimzoska, Pavle 
Sekulovski, Velimir 
Stojkovski. 

 

Use of ELISA for Preliminary 
Screening of 19 
Nortestosterone Anabolic 
Steroid in Cattle Meat in 
Republic of Macedonia 

Kafkas Univ Vet Fak 
Derg/2013 

3. 

Elizabeta Dimitrieska-
Stojkovik, Gordana Ilievska, 
Biljana Stojanovska 
Dimzoska, Risto Uzunov, 
Zehra Hajrulai-Musliu 

 

Study On the Method 
Performances For Screening 
And Confirmatory Analysis Of 
Aflatoxin M1 In Raw Milk 
According To The Mycotoxin 
Regulative Requirements 

Macedonian Journal of 
Chemistry and Chemical 
Engineering/2014 

4. 

Zehra Hajrulai-Musliu, 
Risto Uzunov, Biljana 
Stojanovska-Dimzoska, 
Elizabeta Dimitrievska-
Stojkovic, Aleksandra 
Angelevska, Velimir 
Stojkovski 

 
Determination of Fatty Acid in 
Asparagus by Gas 
Chromatography.  

J. Fac. Vet. Med. Istanbul 
Univ/2015 

5. 

Daniela Belichovska, 
ZehraHajrulai-Musliu, 
RistoUzunov, Katerina 
Belichovska, Mila 
Arapcheska.  

 
Fatty Acid Composition Of 
Ostrich (StruthioCamelus) 
Abdominal Adipose Tissue. 

Mac Vet Rev/2015 

6. 
Basak Kucukcakan, Zehra 
Hajrulai-Musliu.   

Challenging Role of Dietary 
Aflatoxin B1 Exposure and 
Hepatitis B Infection on Risk 

Macedonian Journal of 
Medical Sciences/2015 



 

of Hepatocellular Carcinoma 
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       Наслов Издавач / година 

1. 

Risto Uzunov, Zehra 
Hajrulai-Musliu, Elizabeta 
Dimitrieska Stojkovic, 
Biljana Stojanovska 
Dimzoska, Pavle 
Sekulovski, Velimir 
Stojkovski. 

 

Use of ELISA for Preliminary 
Screening of 19 
Nortestosterone Anabolic 
Steroid in Cattle Meat in 
Republic of Macedonia 

Kafkas Univ Vet Fak 
Derg/2013 

2. 

Elizabeta Dimitrieska-
Stojkovik, Gordana Ilievska, 
Biljana Stojanovska 
Dimzoska, Risto Uzunov, 
Zehra Hajrulai-Musliu 

 

Study On the Method 
Performances For Screening 
And Confirmatory Analysis Of 
Aflatoxin M1 In Raw Milk 
According To The Mycotoxin 
Regulative Requirements 

Macedonian Journal of 
Chemistry and Chemical 
Engineering/2014 

 

 3. 

Sheriban Ramani, Zrinka 
Dragun, Damir 
Kapetanovic, Vasil Kostov, 
Maja Jordanova, Marijana 
Erk, Zehra Hajrulai-Musliu 

 

Surface Water 
Characterization of Three 
Rivers in the Lead/Zinc 
Mining Region of 
Northeastern Macedonia 

Arch Environ Contam 
Toxicol/2014 

 

 4. 

Başak Kucukcakan, Biljana 
Stojanovska-Dimzoska, 
ZehraHajrulai-Musliu, 
Elizabeta Dimitrieska-
Stojkovic, Risto Uzunov, 
Katerina Davcheva. 

 
Determination of Ochratoxin-
A in Cattle Liver By HPLC-
FD Method. 

Macedonian Journal of 
Medical Sciences/2015 

 

 5. 

Elizabeta Dimitrieska-
Stojkovik, Biljana 
Stojanovska Dimzoska, 
Gordana Ilievska, Risto 
Uzunov, Goran Stojkovic, 
Zehra Hajrulai-Musliu 

 
Assessment of aflatoxin 
contamination in raw milk and 
feed in Macedonia during 2013 

Food Control/2015 

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

Hajrulai – Musliu Zehra, 
Uzunov Risto, Angeleska 
Aleksandra, Dimietrievska 
– Stojkovic Elizabeta, 
Stojanovska – Dimzoska 
Biljana, Stojkovski 
Velimir.  

Determination of fatty 
acids in asparagus with gas 
chromatography. 

International 
VETistanbul 
Group Congress, 
Istanbul,Turkey 

2014 

2. Zehra Hajrulai – Musliu, Fatty acid composition of II International 2015 



 

Risto Uzunov, Biljana 
Stojanovska–Dimzovska, 
Elizabeta Dimitrievska-
Stojković, Aleksandra 
Angeleska, Dean 
Jankuloski, Velimir 
Stojkovski 

traditional ajvar produced 
in Macedonia 

VETinstanbul 
Group Congress, 
St. Petersburg, 
Rusia 
 

3. 

Zehra Hajrulai-Musliu, 
Risto Uzunov, Elizabeta 
Dimitrieska-Stojkovic, 
Biljana Stojanovska-
Dimzoska, Basak 
Kucukcakan, Aleksandra 
Angeleska, Katerina 
Davcheva, Velimir 
Stojkovski  

Validation of Ultra-High 
Performance Liquid 
Chromatography Coupled 
with Triple Quadrupole 
Mass Spectrometry 
Method for Determination 
of Thyreostats in Bovine 
Urine 

5th International 
Scientific Meeting 
–Days of 
veterinary 
medicine,  

2015 

 
  



 

    Прилог бр. 8 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 Благица Сековска 
2. Дата на раѓање 23.02.1970 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен VIII 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 

 Доктор на науки  2006 
 Економски институт, 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје 

 Магистер на науки  2001 
 Економски факултет, 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје 

 Дипл. инж.агроном  1993 

 Факултет за земјоделски науки 
и храна, Институт за биологија, 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје   Поле Област 

 1. Економски науки 
 Маркетинг 
менаџмент 

 

7 
Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле  

 1. Економски науки 
 Маркетинг 
менаџмент 

  

8.  
Доколку е во вработен 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 ветеринарна 
медицина, Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје 

Редовен професор 

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. Рурална економија Факултет за ветеринарна медицина 

2. 
Основи на менаџмент со менаџмент на 
ветеринарна пракса 

Факултет за ветеринарна медицина 

 3. Маркетинг на ветеринарна пракса Факултет за ветеринарна медицина 
 4.  Економика на сточарско производство Факултет за ветеринарна медицина 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус 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. 
Менаџмент на синџирите за набавка на 
анимални производи и управување со 
квалитетот  

Ветеринарна медицина/ ФВМ-С 

2. 
Маркетинг и менаџмент на ветеринарна 
пракса 

Ветеринарна медицина/ ФВМ-С 

  3. Комуниколошки и етички принципи во 
односите со клиентите Ветеринарна медицина/ ФВМ-С 

  4 Економика на здравје и производство на 
животни Ветеринарна медицина/ ФВМ-С 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Natasha Daniloska, 
Blagica Sekovska 

Education structure and training 
needs assessment of agricultural 
and rural population in the 
Republic of Macedonia  

“Journal of Croatian Society of 
agricultural economists, vol 2 
(2011) No1, Skopje, 
UDK:658.8.004.5636.09 

2. 
Blagica Sekovska, 
Pavlovski Damjan Applying E-marketing in 

promotion of veterinary practice  

Macedonian veterinary review, vol 
34 (2011) No1, Skopje, ISSN 
1333-2422 

3. 

G. Bunevski, Z. Pejkovski, 
Blagica Sekovska, M. 
Radevska, S. Stojanovski: 
“ 

Protection of transboundary 
cattle breed busha in the 
Republic of Macedonia”,  

International Scientific Symposium 
of Agriculture “Agrosym Jahorina 
2011”, Jahorina, November 2011 

4. 
Natasha Daniloska, 
Blagica Sekovska: “ Rural financing and agricultural 

lending in developing countries“  

International Scientific Symposium 
of Agriculture “Agrosym Jahorina 
2011”, Jahorina, November 2011 

 
      

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. FP7   

 (Edenext), WP 16, Case 
study on risk perception anд 
risk communication of 
Crimean Congo 
Haemoragical fever (CCHF) 
in Republic of Macedonia  

01.01.20041 до 28.12.2015 

2.  KBBE-1-213095  

ECONWELFARE Project 
“Good animal welfare in a 
socio-economic context: 
Project to promote insight on 
the impact for the animal, the 
production chain and 

2008-2011 



 

European society of 
upgrading animal welfare 
standards” 

3. 

 Министерството за 
животна средина и 
просторно планирање 
бр.8-6400/1 од  

Радиоактивност и 
хемизација – непријатели 
на животната средина 

29.9.2010 -29.10.2011 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во пoследните 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. 

Blagica Sekovska, Gjoko 
Bunevski First step in developing an 

organic food supply chain in 
Macedonia 

EAAP publication No.133: 
“Consumer attitudes to food quality 
products- emphasis on South Eastern 
Europe, Wageningen Academic 
Publisher, ISSN 0071-2477, (2013) 

2. 

Blagica Sekovska, 
Vlahovich Branislav, 
Gjoko Bunevski:  

“Consumption of organic 
food in Macedonia and 
Serbia: similarities and 
differences”,  

EAAP publication No.133: 
“Consumer attitudes to food quality 
products - emphasis on South Eastern 
Europe, Wageningen Academic 
Publisher, ISSN 0071-2477, (2013) 

3. 

Blagica Sekovska, 
Tosevska Apostolova 
Milica:  

The role of communicational 
skills in successful 
management of veterinary 
practice  

Book of proceedings, 3th Days of 
veterinary medicine 2012, 02-04 
September, Ohrid, Macedonia 

4. 

Gjoko Bunevski, Blagica 
Sekovska 

Milk production and nitrogen 
efficiency in dairy cows”,  

International Scientific Conference 
“Sustainable agriculture and rural 
development in terms of the republic 
of Serbia strategic goals realization 
within the Danube region”, Thematic 
Proceeding,  December 2013, Topola, 
Serbia 

5. 

Blagica Sekovska, Marina 
Todoroska, Snezana 
Risteska - Jovanovska  
 

Dairy sector in Republic of 
Macedonia–  
Yesterday, today, tomorrow  

 Economic of agriculture,  vol.LХII, 
No - 4(899-1178), December 2015, 
UDC 338.43:63 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
 11.1 Додипломски работи 5 



 

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                   Наслов Издавач / година 

1.  Blagica Sekovska, Gjoko 
Bunevski  

First step in developing an 
organic food supply chain in 
Macedonia 

 EAAP publication No.133: 
“Consumer attitudes to food 
quality products- emphasis on 
South Eastern Europe, 
Wageningen Academic Publisher, 
ISSN 0071-2477, (2013) 

2. 
Blagica Sekovska, 
Vlahovich Branislav, 
Gjoko Bunevski: 

 
“Consumption of organic food 
in Macedonia and Serbia: 
similarities and differences”, 

EAAP publication No.133: 
“Consumer attitudes to food 
quality products - emphasis on 
South Eastern Europe, 
Wageningen Academic Publisher, 
ISSN 0071-2477, (2013) 

3. 

Blagica Sekovska, 
Tosevska Apostolova 
Milica:   

The role of communicational 
skills in successful 
management of veterinary 
practice  

Book of proceedings, 3th Days of 
veterinary medicine 2012, 02-04 
September, Ohrid, Macedonia 

4. 

Gjoko Bunevski, Blagica 
Sekovska 

 
Milk production and nitrogen 
efficiency in dairy cows”,  

International Scientific 
Conference “Sustainable 
agriculture and rural development 
in terms of the republic of Serbia 
strategic goals realization within 
the Danube region”, Thematic 
Proceeding,  December 2013, 
Topola, Serbia 

5. 

Blagica Sekovska, Marina 
Todoroska, Snezana 
Risteska - Jovanovska  
 

 
Dairy sector in Republic of 
Macedonia–  
Yesterday, today, tomorrow  

 Economic of agriculture,  
vol.LХII, No - 4(899-1178), 
December 2015, UDC 338.43:63 

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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 
Blagica Sekovska  “Milk production 

conditions in Republic 
Days of veterinary medicine 
2011 Macedonia 

2011 



 

of Macedonia – IFCN 
Review” (сертифкат за 
учество) 

2. 

Blagica Sekovska, Predrag 
Jovicevic  

Macedonian consumers 
and food safety issues”   

International Scientific 
Conference “Sustainable 
agriculture and rural 
development in terms of the 
republic of Serbia strategic 
goals realization within the 
Danube region 

 2012 

3. 

Blagica Sekovska,  
Kabranova Romina,  
Anakiev Boris  

Estimation and analysis 
of value and structure of 
export and import of 
food in Macedonia”,  

International VETIstanbul 
group congress . Istanbul, 
Turky 

2014 

  

4 

  
Kerstin Dressel, Blagica 
Sekovska, Jovana 
Stefanovska 

 Risk management 
strategies in case of 
outhbrake of Crimean 
Congohemorragic fever 
and other vector born 
desease, a comparative 
case stady of Republik 
of Macedonia, Turkey 
and Germany“,  

5th International scientific 
meeting Days of veterinary 
medicine  

2014 

  

5 

Blagica Sekovska, Bojan 
Shikoski:  

„Price of veterinary 
services like factor for 
veterinary service 
developement 

 International VETIstanbul 
group congress 2015. Saint 
Petersburg , Rusia 

2015 

  

6 

 Natasa Danailovska, 
Blagica Sekovska:  

“Marketing mix for  
veterinary services in 
the Republic of 
Macedonia”,  

6th International scientific 
meeting Days of veterinary 
medicine 2015 

2015 

 
Прилог бр. 8 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 Славчо Мреношки 
2. Дата на раѓање 20.3.1966 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2006 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

2001 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1993 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 



 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40706 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40706 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Вонреден професор 
40706 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Микробиологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Имунологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Напредни методологии во 
ветеринарната епидемиологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Серолошки методи во ветеринарната 
дијагностика 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. 

Молекуларнии методи во 
ветеринарната дијагностика 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4. Вирусолошки методи во 

ветеринарната дијагностика 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 5. Бактериологија и дијагностика 

нанајважните бактериски болести 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 6. Молекуларно генетски методи и 

епидемиологија на труења со храна 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна(трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

 7. 

Практична апликација на 
молекуларните методи во детекцијата 
и епидемиологијата на патогените 
микроорганизми 

Ветеринарна медицина, потпрограма 
Безбедност на храна(трет циклус) / Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 



 

 
 
 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Krstevski, K., Naletoski, I., 
Mitrov, D., Mrenoshki, S., 
Cvetkovikj, I., Janevski, 
A., Dodovski, A. and 
Djadjovski, I.  
 

Application of fluorescence 
based molecular assays for 
improved detection and typing 
of Brucella strains in clinical 
samples. 

Macedonian Veterinary 
Review 38(2):i-x. 
DOI:10.14432/j.macvetrev.201
5.09.055 (2015) 

2. Mertens M, Vatansever Z, 
Mrenoshki S, Krstevski K, 
Stefanovska J, Djadjovski 
I, et al.  
 

Circulation of Crimean-Congo 
Hemorrhagic Fever Virus in the 
Former Yugoslav Republic of 
Macedonia Revealed by 
Screening of Cattle Sera Using a 
Novel Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay. 

PLoS Negl Trop Dis 9(3): 
e0003519. doi:10.1371/journal. 
pntd.0003519 (2015) 

3. Picard-Meyer, E., 
Mrenoshki, S., Milicevic, 
V., Ilieva, D., Cvetkovikj, 
I., Cvetkovikj, A., 
Krstevski, K., 
Dzhadzhovski, I., 
Robardet, E., Gagnev, E., 
Iliev, E., Plavsic, B., 
Kirandjiski, T. and Cliquet, 
F.  

Molecular characterisation of 
rabies virus strains in the 
Republic of Macedonia 

Archives of Virology, Volume 
158, Issue 1, pp 237-240 (doi: 
10.1007/s00705-012-1466-9. 
Epub 2012 Sep 23) (2013) 

4. Žutić Jadranka, 
Radosavljević V, 
Radanović O, Mrenoski S, 
Bacić D, and Žutić, M.  

Antimicrobial resistance 
observed in Escherichia coli 
isolates from pigs. 

Archiva Zootechnica, Vol. 16, 
Issue 2, p75-82. 8p. (2013) 

5. Prodanov, M., Ratkova, 
M., Angelovski, L., 
Jankuloski, D., Sekulovski, 
P. and Mrenoshki, S. 

Serotyping and antimicrobial 
resistance of Salmonella spp. 
isolated from commercial flocks 
of laying hens in R. Macedonia. 

Macedonian Veterinary 
Review 35(1): 29-33 (2012) 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.  MediLabSecure, European 
project aiming to improve the 
surveillance of emerging viral 
diseases (respiratory viruses and 
arboviruses) and the training of 
public health experts in the 
Mediterranean and Black Sea 
regions 

2014-2017  

2. COST Action FA1207 Towards Control of Avian 
Coronaviruses: Strategies for 
Diagnosis, Surveillance and 
Vaccination, 

29/04/2013 - 28/04/2017 

3. IAEA TC project 
RER/5/016 

Supporting Coordinated Control 
of Transboundary Animal 
Diseases with Socioeconomic 
Impact and that Affect Human 
Health 

2012-2013 



 

4. University Ss. Cyril and 
Methodius in Skopje 

Molecular Epidemiology of 
Bovine Tuberculosis in Republic 
of Macedonia.  

01/10/2012 – 01/10/2013 ( 

5. FP7 EDENext, Biology and control 
of vector-borne infections in 
Europe 

2011-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4 
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. 
број 

Автор      Наслов Издавач / година 

1. Krstevski, K., Naletoski, I., 
Mitrov, D., Mrenoshki, S., 
Cvetkovikj, I., Janevski, A., 
Dodovski, A. and 
Djadjovski, I.  
 

Application of fluorescence based 
molecular assays for improved 
detection and typing of Brucella 
strains in clinical samples. 

Macedonian Veterinary 
Review 38(2):i-x. 
DOI:10.14432/j.macvetrev.20
15.09.055 (2015) 

2. Žutić Jadranka, 
Radosavljević V, Radanović 
O, Mrenoski S, Bacić D, 
and Žutić, M.  

Antimicrobial resistance observed 
in Escherichia coli isolates from 
pigs. 

Archiva Zootechnica, Vol. 
16, Issue 2, p75-82. 8p. 
(2013) 

3. Prodanov, M., Ratkova, M., 
Angelovski, L., Jankuloski, 
D., Sekulovski, P. and 
Mrenoshki, S. 

Serotyping and antimicrobial 
resistance of Salmonella spp. 
isolated from commercial flocks 
of laying hens in R. Macedonia. 

Macedonian Veterinary 
Review 35(1): 29-33 (2012) 

4. Cvetkovikj, I., Dodovski, No evidence of Avian Influenza Slovenian Veterinary 



 

A., Naletoski, I., Mrenoshki, 
S., Mitrov, D., Krstevski, 
K., Dzadzovski, I. and 
Cvetkovikj, A. 

viruses in backyard poultry from 
risk areas in R. Macedonia 
(Virological and molecular 
surveillance 2009). 

Research, Number 49, Vol. 1, 
pp 5 -12. (2012) 

5. Kirandjiski, T., Mrenoski, 
S., Celms, I., Mitrov, D., 
Dzadzovski, I., Cvetkovikj, 
I., Krstevski, K., Picard-
Meyer, E., Viviani, P., 
Malinovski, D., Demerson, 
J. M., Cvetkovikj, A. 
Davcheva, K., Nakova, E., 
Tomeska Mickova, S. and 
Cliquet F. 

First reported cases of rabies in 
the Republic of Macedonia. 

Veterinary Record 170 (12) 
312. (2012) 

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      Наслов Издавач / година 

1. 

Mertens M, Vatansever Z, 
Mrenoshki S, Krstevski K, 
Stefanovska J, Djadjovski I, 
et al.  
 

Circulation of Crimean-Congo 
Hemorrhagic Fever Virus in the 
Former Yugoslav Republic of 
Macedonia Revealed by 
Screening of Cattle Sera Using a 
Novel Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay. 

PLoS Negl Trop Dis 9(3): 
e0003519. 
doi:10.1371/journal. 
pntd.0003519 (2015) 

2. 

Picard-Meyer, E., 
Mrenoshki, S., Milicevic, 
V., Ilieva, D., Cvetkovikj, I., 
Cvetkovikj, A., Krstevski, 
K., Dzhadzhovski, I., 
Robardet, E., Gagnev, E., 
Iliev, E., Plavsic, B., 
Kirandjiski, T. and Cliquet, 
F.  

Molecular characterisation of 
rabies virus strains in the 
Republic of Macedonia 

Archives of Virology, 
Volume 158, Issue 1, pp 237-
240 (doi: 10.1007/s00705-
012-1466-9. Epub 2012 Sep 
23) (2013) 

 12.3 
 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. Popova, Z., Krstevski, K., 
Djadjovski, I., Janevski, 
A., Mitrov, D., 
Mrenoshki, S., 
Cvetkovikj, I. and 
Dodovski, A.  
 

Partial sequencing reveals 
the existence of one BTV-
4 strain on whole territory 
of Macedonia during 2014 
outbreak. 

6th International 
Scientific Meeting 
“Days of 
veterinary 
medicine 2015”, 
Struga, Macedonia 

2015 

2. Cvetkovikj, I., Mrenoshki, 
S., Krstevski, K., 
Djadjovski, I., 
Angjelovski, B. and 
Cvetkovikj, A.  
 

Serology testing of rabies 
vaccination efficacy in pet 
animals in R. Macedonia 
in the framework of non-
commercial movement of 
pet animals in the EU. 

4th International 
Scientific Meeting 
- Days of 
Veterinary 
Medicine 2014, 5-
7 Sept., Ohrid, 

2014 



 

Macedonia 
3. Cvetkovikj, A., Radeski, 

M., Mrenoshki, S., 
Kirandjiski, T., Krstevski, 
K., Dzhadzhovski, I., 
Gjurovski, I., Angjelovski, 
B., Cvetkovikj, I. and 
Cliquet, F..  
 

Monitoring Bait Uptake 
Through Tetracycline 
Presence and Age 
Structure of Foxes in Oral 
Vaccination Against 
Rabies Campaigns in R. 
Macedonia 

3rd International 
Scientific Meeting 
“Days of 
Veterinary 
Medicine 2012”, 
Ohrid, Macedonia 

2012 

 
  



 

 
 

Прилог бр. 8 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 Трпе Ристоски 
2. Дата на раѓање 2.4.1971 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на 
ветеринарни науки 

2006 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

Магистер по 
ветеринарни науки 

1999 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Белград 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1995 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40708 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40708 

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 

Институт за акредитација на 
Република Македонија - 
Скопје 

Доцент 
40708 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Патолошка морфологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. 
Судско ветеринарство и ветеринарна 
етика 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3 Онкологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одбрани поглавја од општа Ветеринарна медицина (трет циклус) / 



 

патологија Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Одбрани поглавја од специјална 
патологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Онкологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4. Дерматопатологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 5. Ветеринарна легислатива и етика 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Dimitrova-Shumkovska 
Јasmina, Veenman L., 
Ristoski Т., Leschiner S., 
Gavish M. 

Chronic high fat, high 
cholesterol supplementation 
decreases 18 kDa Translocator 
Protein bindingcapacity in 
association with increased 
oxidative stress in rat liver and 
aorta 

Food and Chemical 
Toxicoloy, March 2010; 48 
(3): 910-921. 

2. 

Dimitrova-Shumkovska 
Jasmina, Veenman L., 
Ristoski Т., Leschiner S., 
Gavish M. 

Dimethylbenz[α]antracene 
induced hepatotoxicity and 
reduces the binding capacity of 
the of themitochondrial 18 kDa 
translocator protein in rat aorts. 

Drug and Chemical 
Toxicology, Oct 2010; 33(4): 
337-347v 

3. 

Dimitrova-Shumkovska 
Jasmina, Veenman L., 
Ristoski Т., Leschiner S., 
Gavish M. 

Decreases in binding capacity of 
the of the mitochondrial 18 kDa 
translocator protein accompany 
oxidative stress and 
pathologicalsigns in rat liver 
after DMBA exposure 

Toxicologic Pathology,October 
2010; 38 (6): 957-968. 

4. Ristoski T., Iskra 
Cvetkovik, Joaqim Segales Circovirus diseases in swine 

Macedonian Veterinary 
Review, Vol. 32, No.1, 5-11, 
2009 

5. 

Dimitrova-Shumkovska 
Jasmina, Veenman L., 
Dosic-Markovska 
B.,Ristoski T. 

Impact of cholesterol diet on 
mitochondrial 18 kda 
translocator protein (TSPO) in 
the aorta of apoE knockout mice 

Balkan Journal of clinical 
labolatory, Vol. XVII, 
September, 1, 2009. 
 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.  

Микроинкапсулирани 
синбиотици - од формулација 
до терапевтска примена 

Национален проект, 
Министерство за 
образование и наука, 
Скопје, Р. Македонија, 



 

2010-2012год. 

2.  
Understanding and combating 
porcine reproductive and 
respiratory syndrome in Europe 

COST Action FA0902, 2009-
2013 

3.  

Имунохистохемиска анализа 
на туморите од млечна жлезда 
кај кучки 

Билатерален проект со 
Република Хрватска и 
Министерство за 
образование и наука на Р. 
Македонија, 2007-2008год. 

4.  

Имунохистохемиска 
дијагностика на 
трансмисибилните 
спонгиформни енцефалопатии 
кај животните 

Билатерален проект со 
Република Словенија и 
Министерство за 
образование и наука на Р. 
Македонија, 2007-2008год. 

5.  

PCVD: Towards improved Food 
Quality and safety within EU 
New Member States (NMS) and 
Associated Candidate Countries 
(ACC) 

Sixth Framework Programme, 
Specific Support Action 
(SSA) 2005-2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Dimitrova-Shumkovska 
Јasmina, Veenman L., 
Ristoski Т., Leschiner S., 
Gavish M. 

Chronic high fat, high 
cholesterol supplementation 
decreases 18 kDa Translocator 
Protein bindingcapacity in 
association with increased 
oxidative stress in rat liver and 
aorta 

Food and Chemical 
Toxicoloy, March 2010; 48 
(3): 910-921. 

2. 

Dimitrova-Shumkovska 
Jasmina, Veenman L., 
Ristoski Т., Leschiner S., 
Gavish M. 

Dimethylbenz[α]antracene 
induced hepatotoxicity and 
reduces the binding capacity of 
the of themitochondrial 18 kDa 
translocator protein in rat aorts. 

Drug and Chemical 
Toxicology, Oct 2010; 33(4): 
337-347v 

3. 

Dimitrova-Shumkovska 
Jasmina, Veenman L., 
Ristoski Т., Leschiner S., 
Gavish M. 

Decreases in binding capacity of 
the of the mitochondrial 18 kDa 
translocator protein accompany 
oxidative stress and 
pathologicalsigns in rat liver 
after DMBA exposure 

Toxicologic 
Pathology,October 2010; 38 
(6): 957-968. 

4. T. Ristoski, Iskra 
Cvetkovik, Joaqim Segales Circovirus diseases in swine Macedonian Veterinary 

Review, Vol. 32, No.1, 5-11, 



 

2009 

5. 

Jasmina Dimitrova-
Shumkovska, L. Veenman, 
Dosic-Markovska B.,T. 
Ristoski 

Impact of cholesterol diet on 
mitochondrial 18 kda 
translocator protein (TSPO) in 
the aorta of apoE knockout mice 

Balkan Journal of clinical 
labolatory, Vol. XVII, 
September, 1, 2009. 
 

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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

T. Ristoski, J. Dimitrova-
Shumkovska, L. 
Veenman, S. Leschiner, 
M. Gavish 

Cholesterol diet effects on 
atherosclerotic plaque 
composition and binding 
capacity of the 
mitochondrial 18 kDa 
translocator protein in 
aorta of Apo E ko mice 

28th ESVP 
Meeting, 8-11. 
September, 
Belgrade, Serbia 

2010 

2. 
T. Ristoski, Teodora 
Tsevska, Anita Talaja 

Accreditation as a benefit 
and challenge of 
microbiological testing 

Microbiologia 
Balkanica, 6th 
Balcan Congress 
of Microbiology, 
28-31 October, 
Ohrid, Macedonia 

2009 

3. 
T. Ristoski, Jasmina 
Dimitrova-Shumkovska, 
L. Veenman 

Dimethylbenz[α]antracene 
induced hepatotoxicity and 
expression of the 

27th ESVP 
Meeting, 9-11. 
September, 

2009 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dimitrova-Shumkovska%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dimitrova-Shumkovska%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Veenman%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leschiner%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gavish%20M%22%5BAuthor%5D


 

mitochondrial 18 kDa 
translocator protein in rat 
liver 

Olsztyn - Krakow, 
Poland 

 
 

Прилог бр. 8 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 Горан Николовски 
2. Дата на раѓање 2.4.1971 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2009 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

2001 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1994 
Ветеринарен факултет 
Универзитет во Загреб 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40711 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40711 

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 ветеринарна 
медицина 
УКИМ Скопје 

Доцент 
40711 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Внатрешни болести на домашни 
миленици и копитари 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Клиничка пракса: домашни миленици 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3 Кинологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Клиничкаисхрананакучињаимачки 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. 

Промени во лабораториски профил 
кај заболувања на домашните 
миленици 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 



 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Нутриционистички нарушувања кај 
домашни миленици 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Болести на панкреас кај домашни 
миленици 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. 

Лабораториска дијагностика на 
внатрешни заболувања кај малите 
животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 4. 

Ветеринарна лабораториска 
медицина 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Atanaskova Elena, 
Nikolovski G., Ulcar I., 
Enimiteva Vangelica 

Examination of the content of 
heavy metals in dogs from 
urban areas of Macedonia, using 
hairsamples 

Veterinary World August 
2011; 4 (8): 368-370. 

2. 

Elena Atanaskova, Zoran 
Kochevski, Jovana 
Stefanovska, Goran 
Nikolovski 

Endoparasites in wild animals at 
the zoological garden in Skopje, 
Macedonia 

Journal of Threatened Taxa 
July 2011 3(7) 

3. 
Nikolovski G., Atanaskova 
E. 

Use of canine hair samples as 
indicator of lead and cadmium 
pollution in the Republic of 
Macedonia. 

Bulgarian Journal of 
Veterinary Medicine, 2011, 14, 
No 1 pp 57-61                      

4.    
5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    



 

4.    

5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Николовски Горан 
Атанаскова Елена 

Колики кај коњите  
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ (во печат) 

2. 

Николовски Горан, 
Атанаскова Елена, 
Стефановска Јована, 
Кочевски Зоран 

Најчести заболувања на 
кожата кај кучиња и мачки 
 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ (во печат) 

3.    
4.    
5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 
Nikolovski G., Atanaskova 
Elena 
 

Degenerative myelopathy in 
dogs 

Mac. Vet. Rev. 2010; 33 (1): 
33-37 

2. 

Ilieski V., Pendovski L., 
Trojacanec P., Ilievska K., 
Nikolovski G., Petkov V., 
Popovska-Percinic F 

Endoscopy and bronchoscopy of 
dog plastinated specimen 

Anat. Histol. Embryol. Vol. 
39 (2010) pp 295-I.F. 0,573 

3.    

4.    

5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 5 
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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 
Прилог бр. 8 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 Јована Стефановска 
2. Дата на раѓање 31.5.1966 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2011 
Факултет за ветеринарна медицина 
во Скопје, Р. Македонија 

Магистер на 
ветеринарни науки 

1998 
Факултет за ветеринарна 
медицина, Белград, Р. Србија 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

1991 
Факултет за ветеринарна 
медицина, Загреб, Р. Хрватска 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје  Поле Област 
4 407 40716 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40716 

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 ветеринарна 
медицина во Скопје 

доцент,  паразитни болести (40716) 

 
9. 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Паразитологија и паразитарни 
заболувања 

Ветеринарна медицина/Факултет за 
ветеринарна медицина во Скопје 

2. Паразитологија во јавно здравство Ветеринарна медицина/Факултет за 



 

 
 
 
 
 
 
 

ветеринарна медицина во Скопје 
 

3. Тропски паразитарни  болести 
Ветеринарна медицина/Факултет за 
ветеринарна медицина во Скопје 

 4.   
 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Лабораториска дијагностика во 
ветеринарна паразитологија 
 

Ветеринарна медицина/Факултет за 
ветеринарна медицина во Скопје 

2. Паразитарни зоонози 
 

Ветеринарна медицина/Факултет за 
ветеринарна медицина во Скопје 

 
 3. Имунопаразитологија 

 
Ветеринарна медицина/Факултет за 
ветеринарна медицина во Скопје 

 
 4. 

Паразитарни заболувања кај диви 
животни 
 

Ветеринарна медицина/Факултет за 
ветеринарна медицина во Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Igor Ulchar, Irena Celeska, 
Jovana Stefanovska , 
Anastasija Jakimovska 

Hematological and biochemical 
parameters in symptomatic and 
asymptomatic leishmania-
seropositive dogs.  
 

Mac Vet Rev 2015; 38 (2) 
(2015). 

2. 

Marc Mertens, Zati 
Vatansever, Slavcho 
Mrenoshki, Kiril Krstevski, 
Jovana Stefanovska, Igor 
Djadjovski, Iskra 
Cvetkovikj, Robert Farkas, 
Isolde Schuster, Fabien 
Donnet, Loic Comtet, Noël 
Tordo, Mohamed Ben 
Mechlia, Anne Balkema-
Buschmann, Dine Mitrov, 
Martin H. Groschup  

Circulation of Crimean-Congo 
Hemorrhagic Fever Virus in the 
Former Yugoslav Republic of 
Macedonia Revealed by 
Screening of Cattle Sera Using a 
Novel Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay.  
 

PLoS Negl Trop Dis . Mar 
5;9(3) (2015). 

3. 

M. F. Sommer & R. Beck 
& M. Ionita & J. 
Stefanovska & A. Vasić & 
N. Zdravković &D. Hamel 

Multilocus sequence typing of 
canine Giardia duodenalis from 
South Eastern European 
countries  

Parasitol Res  
Jun;114(6):2165-74   (2015). 
 



 

& S. Rehbein & M. Knaus 
& I. L. Mitrea & E. 
Shukullari & Z. Kirkova & 
D. Rapti & B. Capári & C. 
Silaghi 

4. 

Elena Atanskova, Zoran 
Kochevski, Jovana 
Stefanovska, Goran 
Nikolovski.  

Endoparasites in wild animals at 
zoological garden in Skopje, R. 
Macedonia. 

Journal of Threatened Taxa , 
vol. 3. no.7. 1885-1960, ISSN 
0974-7907(online) (2011) 

5. 

Atanaskova Elena, 
Kocevski Zoran, 
Nikolovski Goran, 
Stefanovska Jovana.  

Case report of canine co-
infection with leishmania 
infantum and ehrlichia canis. 

Mac. Vet. Rev. Vol 34, No. 1, 
19 – 24. (2011) 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

COST Action FA1408 European Network for 
Foodborne Parasites in 
Europe (EURO-FBP) (FP7 
project) 
 

2015-2018 

2. 

EDENEXT   WP 2 – CCHFV (vector –
ecology part) WP16 (Risk 
perception and risk 
communication of VBD) 
 

2012-2014 

3. 

COST Action TD 1302 (EUROPEAN 
NETWORK FOR NEGLECTED 
VECTORS AND VECTOR-
BORNE INFECTIONS) 
 

2014-2017 

4. 

HERACLES – Human Echinococcosis 
Research in Central and Eastern 
Societies  (FP7 project) 
 

2013-2016 

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 6 

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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 
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 Флорина Поповска Перчиниќ 
2. Дата на раѓање 19.08.1966 
3. Степен на образование Д-р на науки 
4. Наслов на научниот степен Доцент 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Дипломиран инжињер  
биолог 

1993 
Институт за биологија-ПМФ, 
УКИМ, Скопје 



 

 
 

Магистер по 
биолошки науки 

2002 
Институт за биологија-ПМФ, 
УКИМ, Скопје 

Докторна науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2011 
Факултет за ветеринарна 
медицина, УКИМ, Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
1 102 10200 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40704 и 40702 

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 ветеринарна 
медицина- Скопје, УКИМ 
 

Доцент  
40704 и 40702 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор циклус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хистологија со ембриологија 
Интегрирани студии од I и II циклус по 
ветеринарна медицина, Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2.   
 3.   
 4.   
 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одбрани поглавја од хистологија и 
ембриологија 

Ветеринарна медицина (трет циклус)/Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. 

Хистолошки, хистохемиски, 
имуниохистохемиски и 
морфометриски методи во 
биомедицинските науки 

Ветеринарна медицина (трет циклус)/Факултет 
за ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

  3.   
10.  

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 



 

 

1. 

Perčinić-Popovska F., 
Ajdžanović V., Pendovski 
L., Dovenska M., 
Živanović J., Ilieski 
V.,Milošević V.  

Immuno-histomorphometric and 
–fluorescent characteristics of 
rat GH cells after chronic 
exposure to moderate heat. 

Mac Vet Rev 2012;35(2): 65-
72. 

2. 

Katerina Blagoevska,  
Aleksandar Dodovski, 
AndrejaBlagoevski, 
Florina Popovska-
Percinic,Lazo Pendovski, 
MickovLjupco, 
VelimirStojkovski 
 

Enterococcus faecium DSM 
7134 probiotic is effective in 
counteracting the toxic 
effectsupon some 
hematobiochemical values in 
experimental ochratoxicoses in 
broilers. 

Mac Vet Rev,2012; 35(1): 43-
49. 

3. 

FlorinaPopovska-
Percinic, Vladimir 
Ajdzanovic, 
LazoPendovski, 
VlatkoIlieski, Branko 
Filipovic, Ivana 
Medigovic,Verica 
Milosevic  

The pituitary-adrenocortical 
axis after long-term exposure to 
moderate heat. 

Anatomia, 
HistologiaEmbriologia(2014), 
43 (Suppl 1.) pp. 71-72. 

4. 

Piret Hussar, Florina 
Popovska-Percinic, 
TõnuJärveots, 
IlmārsDūrītis, Martin 
Kärner, Katerina 
Blagoevska and Lazo 
Pendovski.  

Immunohistochemical Study of 
Hexose Transporters GLUT-2 
and GLUT-5 in Birds 
Gastrointestinal Tract.   

Journal of Agricultural Science 
and Technology A 5 (2015) 
194-198. 

5. 

LozenkaIvanova, Florina 
Popovska-Percinic, 
Valentina Slavevska-
Stamenkovic, Maja 
Jordanova, Katerina Rebok 

Micronuclei and nuclear 
abnormalities in erythrocytes 
from barbel 
(Barbuspeloponnesius) 
revealing genotoxic pollution of 
the river Bregalnica. 

Mac Vet Rev 2016; 39(2): i-
viii. (online first published)   

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. COST  1201( Epigenetics and 
Periconception Environment) 

2012-2016 

2. 

УКИМ “Имунохистохемискаиде
нтификацијанаморфолош
китетиповисеклетнимуск
улнивлакнакајјагнињавоп
ериоднапостнаталенразво
ј и 
нивнаприменакакоиндика
торизаевалуацијанаквали
тетотнајагнешкотомесо.  

Главенистражувач: 
Доц. др. 
ЛазоПендовски, 
(Финансиранод УКИМ, 
Одлука Бp.02-153/4, 
2014 година). 
 

3.    

4.    



 

5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во пoследните 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. 

Dovenski T., Trojacanec P., 
Petkov V., Popovska-
Percinic F., Kocoski Lj.  
 

Using of ultrasound guided 
ovum pick-up (OPU) in bovine 
embryo industry as an alternative 
to superovulatory treatment. 

Proceedings of the 2nd 
conference of the balcan 
network for biotechnology in 
animal reproduction. 24-
25.03.2011, Sofia, Bulgaria, 
pp.36-39 

2. 

Miroslav Radeski, 
KsenijaIlievska, Lazo 
Pendovski, Florina 
Popovska-
Percinic,Vladimir Petkov, 
SokolDuro, 
PlamenTrojacanec, Vlatko 
Ilieski  

Kinematic locomotion analysis 
of the hind limbs in ruminants. 

Anatomia, 
HistologiaEmbriologia (2014). 
43 (Suppl 1.): 74. 

3. 

Dovenski Toni, Trojacanec 
Plamen, Petkov Vladimir, 
Popovska-Percinic 
Florina, Kocoski Ljupce, 
Grizelj Juraj 

Laparoscopy-promising tool for 
improvement of reproductive 
efficiency of small ruminants. 

Mac Vet Rev 2012; 35(1): 5-
11. 

4. 

Monika Dovenska, Martin 
Nikolovski, Krum 
Manavski, Viktor Ristov, 
Florina Popovska-
Percinic, Vladimir Petkov, 
Toni Dovenski 

Suitability of centrifugation 
based technique for spermatozoa 
isolation. 

Mac Vet Rev Vol. 38; Suppl. 
1, p.36 

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       Наслов Издавач / година 



 

1. 

Pendovski L., Ilieski V., 
Popovska-Percinic 
F.,Adamov N., 
TososkaLazarovaDobrila 

 

Morphometrical evaluation of 
some anatomical features in 
pig kidneys: are they different 
from human kidneys 

Mac Vet Rev 2012; (35)1: 
35-42. 

2. 

Popovska-Percinic F., 
Ajdzanovic Vladimir, 
Trifunovic Svetlana, Ilieski 
Vlatko, Pendovski Lazo, 
Blagoevska Katerina, 
Milosevic Verica 

 

ACTH cells after chronic 
exposure of rats to high 
ambient temeprature: 
morpological study.  

Book of proceedings, 3rd 
International Scientific 
Meeting “Days of veterinary 
medicine 2012”, pp.223-226, 
2-4 September, Ohrid, R. 
Macedonia 

3. 

F. Popovska-Percinic, L. 
Pendovski, N. Miteva, M. 
Jordanova, V. Ilieski and K. 
Blagoevska 

 

Morphological characteristics 
of the adrenal cortex in heat 
acclimated testectomised and 
sex hormone treated rats. 

Bulgarian Journal of 
Veterinary Medicine (2012), 
98. 

4. 

Katerina Blagoevska, 
TrpeRistoski, Aleksandar 
Dodovski, 
AndrejaBlagoevski, 
VelimirStojkovski, Vlatko 
Ilieski, Lazo Pendovski, 
Vladimir Petkov, Monika 
Dovenska,Florina 
Popovska-Percinic 

 
The effect of probiotic on 
broilers’ liver morphology in 
T-2 mycotoxicosis. 

Anatomia, 
HistologiaEmbriologia 
(2014), 43 (Suppl 1.) p. 2. 

 

Lazo Pendovski, Vlatko 
Ilieski, Florina Popovska-
Percinic, Vladimir Petkov, 
GregorFazarinc 

 
Immunohistochemical 
classification of skeletal 
muscle fibers in the lambs. 

Anatomia, 
HistologiaEmbriologia 
(2014). 43 (Suppl 1.) pp. 68-
69 

5. 

Verica Milošević, 
NatašaRistić, Svetlana 
Trifunović, Ivana 
Medigović, 
JasminaŽivanović, Marko 
Miler, Florina Popovska–
Perčinić,GordanaUšćebrka 

 
Developmental programming 
of the gonadotropic cells by 
glucocorticoids. 

Macedonian Veterinary 
Review 2015; 38(Suppl. 1) 
40-41. 

6. 

T. Dovenski, V. Petkov, F. 
Popovska-Percinic, B. 
Atanasov, K. Ilievska, M. 
Nikolovski, M. Dovenska, 
P. Trojacanec 
 

 

Ex-situ conservation of 
indigenous Pramenka sheep in 
Macedonia using assisted 
reproductive technologies 
(ART) –   

Reproduction in Domestic 
Animals 09/2015; 50(Suppl. 
3):84. 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Popovska-Perčinić, 
F.,Ajdžanović, V., 
Dinevska-Kofkarovska, S., 
Jordanova, M., Trifunović, 
S., Šošić-Jurjević, B., 
Milošević, V.  

 

Morphofunctional 
characteristics od pituitary 
corticotropes in an animal 
model of heat stress. 

J. Med. Biochem., 2011, 
30(4): 287-292.  

2. Verica Milošević, Svetlana  Estradiol and GH cells: Arch Biol Sci., 2012, 64 (2): 



 

Trifunović, Branko 
Filipović, Branka Šošić-
Jurjević, Jasmina Pantelić, 
Florina Popovska-Perčinić 
i Vladimir Ajdžanović 

Immunohistomorphometric 
study in an animal model of 
the andropause. 

451-458. 

 

 3. 

Branko Filipović, Branka 
Šošić-Jurjević, Vladimir 
Ajdžanović, Jasmina 
Živanović, Esma Isenović, 
Florina Popovska-
Perčinić, Verica Milošević 

 

Tamoxifen stimulates 
calcitonin producing thyroid C 
cells and prevents trabecular 
boneloss in a rat model of 
androgen deficiency. 

J Anat., 2015, 226, 489-496. 

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

V. Milosevic, S. 
Trifunovic, D. Bijelic, F. 
Percinic-Popovska, N. 
Nestorovic, M. Sekulic, V. 
Ajdzanovic (2012).  
 

Immunohistomorphometri
c Study of GH Cells after 
Treatment with Genistein 
in an Andropause Animal 
Model. 

15th Congress of 
the European 
Neuroendocrine 
Association 
ENEA,Special 
Issue 3, P159, 12-
15.09.2012, 
Vienna, Austria 

2012 

2. 

Popovska-Percinic 
F.,Blagoevska K., 
Dodovski A., Blagoevski 
A., Stojkovski V., Ilieski 
V., Pendovski L., Ristoski 
T. (2013).  
 

Histopathological changes 
of the liver in T-2 
mycotoxicosis in broilers. 

4th International 
Scientific Meeting 
“Days of 
veterinary 
medicine 2013”, 
p.133-134, 6-8 
September, Struga, 
R. Macedonia 

2013 

3. 

Popovska-Percinic 
F.,Blagoevska K., 
Dodovski A., Pendovski 
L., Petkov V., Blagoevski 
A., Stojkovski V., 
Dovenska M., Ristoski T.  

The effect of T-2 
mycotoxicosisand 
probiotic administration on 
broilers’ duodenal 
morphology. 

II International 
VETistanbul 
Group Congress, 
April 2015, Saint 
Petersburg, 
Proceedings, 
p.705. 

2015 

 
 
 

Прилог бр. 8 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 Лазо Пендовски 
2. Дата на раѓање 10.11.1975 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 научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2011 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
медицински науки  

2007 
Медицински факултет 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

2001 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
3 301 30100 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40700 

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 ветеринарна 
медицина 
УКИМ Скопје 

Доцент 
40700 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Анатомија на животните 
Интегрирани студии од I и II циклус по 
ветеринарна медицина, Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Клиничка антомија 
Интегрирани студии од I и II циклус по 
ветеринарна медицина, Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. 

Анатомијанаегзотичниилабораториск
иживотни 

Интегрирани студии од I и II циклус по 
ветеринарна медицина, Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 4.   
 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Компаративна морфологија кај 
цицачите 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 



 

2. Применета анатомија кај цицачите 
Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 

 3. 

Хистолошки, хистохемиски, 
имуниохистохемиски и 
морфометриски методи во 
биомедицинските науки 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Katerina Blagoevska,  
AleksandarDodovski, 
AndrejaBlagoevski, 
Florina Popovska-Percinic, 
Lazo Pendovski, 
MickovLjupco, 
VelimirStojkovski 

Enterococcus faecium DSM 
7134 probiotic is effective in 
counteracting the toxic effects 
upon some hematobiochemical 
values in experimental 
ochratoxicoses in broilers.  

Macedonian Veterinary 
Review, (2012).  vol. 35, 1, 43-
49 

2. 

Lazo Pendovski, Vlatko 
Ilieski, Florina Popovska-
Percinic, Vladimir Petkov, 
GregorFazarinc 

Immunohistochemical 
classification of skeletal muscle 
fibers in the lambs.  

Anatomia, 
HistologiaEmbriologia(2014). 
43 (Suppl 1.) pp. 68-69 

3. 

Popovska-Percinic F., 
Blagoevska K., Dodovski 
A., Pendovski L., Petkov 
V., Blagoevski A., 
Stojkovski V., Dovenska 
M., Ristoski T.  

The effect of T-2 mycotoxicosis 
and probiotic administration on 
broilers’ duodenal morphology.  

Proceedings from the II 
International VETistanbul 
Group Congress, pp.705, 
(2015).  Saint Petersburg, 
Russia 

4. 

Piret Hussar, Florina 
Popovska-Percinic, 
TõnuJärveots, 
IlmārsDūrītis, Martin 
Kärner, Katerina 
Blagoevska and Lazo 
Pendovski.  

Immunohistochemical Study of 
Hexose Transporters GLUT-2 
and GLUT-5 in Birds 
Gastrointestinal Tract.   

Journal of Agricultural Science 
and Technology A 5 (2015) 
194-198 

5. 

Ristić N. · Severs W. , 
Nestorović N., Jarić I., 
Manojlović-
Stojanoski M.,Trifunović S
.,Pendovski L., Milosević 
V.  
 

Effects of Prenatal 
Dexamethasone on the Rat 
Pituitary Gland and 
Gonadotropic Cells in Female 
Offspring 
 

Cells Tissues Organs (2016) 
;201:148–158  

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
COST COST (проект ФА802 Feed for 

Health) 
 (6.11.2008 до 31.12.2012 
година) 

2. FP7-програмата 
наЕвропскатакомисија „AWARE” KBBE-2010.1.3-04. меѓународенпроект: 

од 2011до 2014година. 

3. FP7-програмата 
наЕвропскатакомисија „Econ-Welfare” KBBE 1-1- меѓународенпроект: 



 

213095.   од 2008 до 2011 година. 

4. 

УКИМ “Имунохистохемискаиде
нтификацијанаморфолош
китетиповисеклетнимуск
улнивлакнакајјагнињавоп
ериоднапостнаталенразво
ј и 
нивнаприменакакоиндика
торизаевалуацијанаквали
тетотнајагнешкотомесо.  

Главенистражувач: 
Доц. др. 
ЛазоПендовски, 
(Финансиранод УКИМ, 
Одлука Бp.02-153/4, 
2014 година). 
 

5. УКИМ 

“Генетскатипизација и 
антибиотскарезистенцијанаL
isteria 
monocytogenesизолиранаодхр
ана и 
објектизапроизводствонахра
на” 

 (Финансиранод 
УКИМ, Одлука Бp.02-
108/11, 31.01.2015 
година). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Ivan Alić, 
TajanaTrbojevićVukičević, 
Martina Đuras, 
SnježanaKužir, 
DraženVnuk, 
SrebrenkaNejedli, Lazo 
Pendovski, and 
VesnaGjurčevićKantura.  

Anatomic variations of the neck 
muscles in dogs.  

VeterinarskiArhiv 84 (1), 53-
62, 2014 

2. 

Blagoevska K., 
Stojanovska-Dimzoska B., 
Pendovski L., Jankuloski D. 
(2015)  

PFGE subtyping of Listeria 
monocytogenes contamination in 
meat processing plants.  

2nd International VETistanbul 
Group Congress April 2015, 
St. Petersburg, Book of 
Abstaracts, p. 65. 
 

3. 

Verica Lj. Milošević, 
Slobodan Z. Stojanović, 
Zlatko D. Jojkić, Nataša 
Ristić, Vladimir 
Ajdžanović, Lazo 

Perinatal growth of skeletal 
muscle cells of pheasants 
hatched from eggs of different 
eggshell colour 
 

Macedonian Veterinary 
review Vol.38; Suppl. 1 – 
2015, pp.49-50 



 

Pendovski, Gordana M. 
Ušćebrka 

4. 

Gorica Popova, Dean 
Jankulovski, Lazo 
Pendovski, Zehra Hajruali-
Musliu, Arita Sabriu,  
Katerina Blagoevska 
 

Pulsed – field gel electrophoresis 
used for epidemiological study 
of extended spectrum β 
lactamases – producing  
Escherichia coli 
colonizing respiratory tract in 
children 

Macedonian Veterinary 
review Vol.38; Suppl. 1 – 
2015, pp.40 

5. 

Pendovski L., Ilieski V., 
Popovska-Percinic F., 
Adamov N., 
TososkaLazarovaDobrila. 
(2012).  

Morphometrical evaluation of 
some anatomical features in pig 
kidneys: are they different from 
human kidneys.  

Macedonian Veterinary 
Review, vol.35, 1, 35-42. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 1 
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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 

 
  



 

Прилог бр. 8 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 Александар Додовски 
2. Дата на раѓање 22.07.1975 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2013 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки  

2007 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет во Белград 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

2000 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40725 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40713 

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 ветеринарна 
медицина 
УКИМ Скопје 

Доцент 
40713 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Болести на птиците 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. 
Технолошки процеси на живинарска 
фарма 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Одгледување и болести на ноеви 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Одгледување и болести на гулаби 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

1. Технологија и неинфективни болести 
кај фармска живина 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Вирусни болести на живината Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

  3. Бактериски болести на живината Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
 4. 

Епизоотиологија на инфективните 
болести кај живината во Македонија 
со принципи на превентива 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
 5. 

Паразитски и габични болести на 
живината 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Cvetkovikj I., Dodovski 
A., Naletoski I., Mrenoski 
S., Mitrov D, Krstevski K., 
Dzadzovski I., Cvetkovik 
A. 

 Surveillance of Avian Influenza 
Viruses in Farmed Poultry in 
2009 in Republic Of Macedonia 

Mac Vet Rev 33(1): 19 – 24, 
2010 

2. 

Cvetkovikj I., Dodovski 
A., Naletoski I., Mrenoski 
S., Mitrov D., Krstevski 
K., Dzadzovski I., 
Cvetkovikj A. 

No Evidence of Avian Influenza 
Viruses in Backyard Poultry 
from Risk Areas in R. 
Macedonia (Virological and 
Molecular Surveillance 2009) 

Slov Vet Res 49(1): 5 -12, 
2012 

3. 

Blagoevska K., Dodovski 
A., Blagoevski A., 
Popovska-Percinic F., 
Pendovski L., Mickov Lj., 
Stojkovski V. 

Effect of enterococcus faecium 
dsm 7134 probiotic upon some 
hematobiochemical values in 
acute ochratoxicoses in broilers,  

Mac Vet Rev 35(1): 43–49, 
2012 

4. Dodovski A., Krstevski K., 
Naletoski I. 

 Classical and Molecular 
Characterization of Pigeon 
Paramyxovirus Type 1 (PPMV-
1) Isolated from Backyard 
Poultry – First Report in 
Macedonia,  

Mac Vet Rev 36(1): 33-39, 
2013 

5. Dodovski A., Krstevski K., 
Dzadzovski I., Naletoski I. 

Molecular Detection аnd 
Characterization оf Velogenic 
Newcastle Disease Virus In 
Common Starling In 
Macedonia,  

Veterinarski Arhiv 85(6), 635-
645, 2015 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

FAO project OSRO/INT/603/USA baby 03:  
“Emergency Assistance for 
Avian Influenza Preparedness in 
Republic of Macedonia 

2007 



 

2. 

FAO project Regional network project 
OSRO/GLO/702/CAN B3 - 
OSRO/GLO/604/UK: “Training 
Activities for Non-professionals 
in the Field of AI and People at 
Risk” 

2008 

3. 

FP6 Program  “Upgrading and introduction of 
sustainable diagnostic tools for 
the major transboundary diseases 
of animals in Macedonia” 

2007 - 2009 

4. COST 

Action FA1207 “Towards 
Control of Avian Coronaviruses: 
Strategies for Diagnosis, 
Surveillance and Vaccination” 

2013 - 2017 

5. COST 

Action FA1404 “Improving 
current understanding and 
research for sustainable control 
of the poultry red mite 
Dermanyssus gallinae 
(COREMI)” 

2014 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Мишо Христовски и други книга од стручна област: 
Упатство за земање и испорака 
на примероци (стр. 1-96, ISBN 
978-9989-774-16-4, 
COBISS.MK-ID 78398218) 

Факултет за ветеринарна 
медицина – Скопје, 2009 

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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     

 
  



 

Прилог бр. 8 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 Искра Цветковиќ 
2. Дата на раѓање 09.02.1981 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2015 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

2010 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

2005 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40705,40706 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40705,40706 

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 ветеринарна 
медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Научен соработник 
40705,40706 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Микробиологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Имунологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

1. 
Вирусолошки методи во 
ветеринарната дијагностика  
 

 

2. 
Бактериологија и дијагностика на 
најважните бактериски болести  
 

 

  3.   
10.  

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Cvetkovikj I.,Dodovski 
A., Naletoski I, Mrenoski 
S, Mitrov D., Krstevski 
K., Dzadzovski 
I.andCvetkovikj A. 

Noevidenceofavianinfluenzav
irusesinbackyardpoultryfrom
riskareasin R. Macedonia. 

SlovenianVeterinaryResear
ch49 (1), 5-12. 

2. 

Krstevski K., 
Naletoski I., Mitrov 
D., Cvetkovikj I., 
Janevski A., Mrenoshki 
S., Dodovski A. 
and Djadjovski I. 

Application of fluorescence 
based molecular assays for 
improved detection and 
typing of Brucella strains in 
clinical samples. 

Mac Vet Rev 2015; 38 (2): 
223-232 

3. 

KirandjiskiT., 
MrenoskiS., CelmsI., 
MitrovD.,DzadzovskiI.,C
vetkovikjA.,KrstevskiK., 
Picard-MeyerE., 
VivianiP.,MalinovskiD., 
DemersonJ. M., 
CvetkovikjI., 
DavchevaK.,NakovaE., 
TomeskaMickova S. 
andCliquetF. 

Firstreportedcasesofrabiesint
he RepublicofMacedonia 

Veterinary Record 170 (12), 
312b. 

4. 

Cvetkovik I., Dodovski 
A., Naletoski I., 
Mrenoski S., Mitrov D., 
Krstevski K., Dzadzovski 
I. andCvetkovik A.  

SurveillanceOfAvianInfluenc
aVirusesInFarmedPoultryIn 
2009 
InRepublicOfMacedonia. 

Macedonian Veterinary 
Review 33 (1), 19-24. 

5. 

Picard-Meyer E., 
Mrenoshki S., Milisevic 
V., Ilieva D., Cvetkovikj 
I., Cvetkovikj A., 
Krstevski K., 
Dzhadzhovski I., 
Robardet E., Gagnev E., 
Iliev E., Plavsic B., 
Kirandjiski T. and 
Cliquet F.  

Molecular characterisation of 
rabies virus strains in the 
Republic of Macedonia. 

Archives of Virology 158 (1), 
237-240 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

https://www.researchgate.net/researcher/46917986_Kiril_Krstevski
https://www.researchgate.net/researcher/2028151740_Ivancho_Naletoski
https://www.researchgate.net/researcher/2008740931_Dine_Mitrov
https://www.researchgate.net/researcher/2069504572_Aleksandar_Janevski
https://www.researchgate.net/researcher/2042564829_Slavcho_Mrenoshki
https://www.researchgate.net/researcher/2035012431_Aleksandar_Dodovski
https://www.researchgate.net/researcher/2042557815_Igor_Djadjovski
https://www.researchgate.net/publication/281833487_Application_of_fluorescence_based_molecular_assays_for_improved_detection_and_typing_of_Brucella_strains_in_clinical_samples?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/281833487_Application_of_fluorescence_based_molecular_assays_for_improved_detection_and_typing_of_Brucella_strains_in_clinical_samples?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/281833487_Application_of_fluorescence_based_molecular_assays_for_improved_detection_and_typing_of_Brucella_strains_in_clinical_samples?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/281833487_Application_of_fluorescence_based_molecular_assays_for_improved_detection_and_typing_of_Brucella_strains_in_clinical_samples?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/281833487_Application_of_fluorescence_based_molecular_assays_for_improved_detection_and_typing_of_Brucella_strains_in_clinical_samples?ev=prf_pub
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=T.+Kirandjiski&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=S.+Mrenoski&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=I.+Celms&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=D.+Mitrov&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=I.+Dzadzovski&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=I.+Cvetkovikj&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=I.+Cvetkovikj&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=K.+Krstevski&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=E.+Picard-Meyer&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=P.+Viviani&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=D.+Malinovski&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=J.+M.+Demerson&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=A.+Cvetkovikj&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=K.+Davcheva&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=E.+Nakova&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=S.+Tomeska+Mickova&sortspec=date&submit=Submit
http://veterinaryrecord.bmj.com/search?author1=F.+Cliquet&sortspec=date&submit=Submit


 

1. 
Friedrich-Loeffler-Institut 
(FLI) – Germany 

EDENext biology and control 
of vector-born infections in 
Europe. 

2011-2014 

2. 

Проф. д-р Иванчо 
Налетоски,ФВМС 

Sixth Framework Programme 
(Project No.043653) - 
Upgrading and Introduction 
of Sustainable Diagnostic 
Tools For The Major 
Transboundary Diseases of 
Animals in F.Y.R. of 
Macedonia 
(TRANSB_DIS_ANIM_MK). 

2007-2009 

3. 

Проф. д-р Славчо 
Мреношки 

Mолекуларна 
епидемиологија на 
туберкулозата кај говедата 
во Република 
Mакедонија.Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје. 

2012-2013 

4. 

Prof.Gordon Allan, The 
Queens University, Belfast, 
United Kingdom 

Sixth Framework Programme, 
Priority SSP/5.4.6. Specific 
Support Action (SSA) Project 
(Project No.: 513928) - PCVD: 
Towards Improved Food 
Quality and Safety Within 
New MemberStates and 
Associated Candidate 
Countries 

2004-2008 

5. 

IPA IPA 2008, 
EuropeAid/124586/C/SER/M
K, Capacity building of 
veterinary services in 
Republic of Macedonia for 
implementation of EU Acquis. 

2010-2012 
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2.    

3.    
4.    
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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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     
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трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Ксенија Илиевска 
2. Дата на раѓање 29.05.1978 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 
областа на 
ветеринарната 
медицина 

2016 

Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

2012 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

2006 
Факултет за ветеринарна медицина 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40719; 40720; 40721 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40719; 40720; 40721 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 
Скопје 

Научен соработник 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Општа хирургија со анестезиологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Специjална хирургија со ортопедија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Офталмологија 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Клиничка пракса: домашни миленици 

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
5. Клиничка пракса: фармски животни  

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 



 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хируршки техники кај домашни 
миленици 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Хируршки техники кај 
продуктивните животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Специјални ортопедски болести 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Elena Atanaskova Petrov, 
Ivica Gjurovski, Trpe 
Ristoski, Goran 
Nikolovski, Pandorce 
Trenkoska, Plamen 
Trojacanec, Ksenija 
Ilievska, Toni Dovenski, 
Gordana Petrushevska,  

IMMUNOHISTOCHEMICAL 
DETECTION OF ESTROGEN 
RECEPTORS IN CANINE 
MAMMARY TUMORS 

Macedonian Veterinary 
Review  39 (1), (2016), 117-
121 

2. 

Elena Atanaskova Petrov, 
Ksenija Ilievska, Plamen 
Trojacanec, Irena Celeska, 
Goran Nikolovski, Ivica 
Gjurovski, Toni Dovenski 

Canine mammary tumors – 
clinical survey 

Macedonian Veterinary 
Review 37 (2), (2014)  p.129-
134 

3. 

Branko Atanasov, Ljupco 
Mickov, Igor Esmerov,   
Martin Nikolovski, Toni 
Dovenski 

Two possible hormonal 
treatment methods for inducing 
follicular growth in dairy cows 
with inactive-static ovaries 

Macedonian Veterinary 
Review 37 (2) (2014), p. 171-
177 

4.    
5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) 

Protocoles non-hormonales de la 
reproduction des chèvres et 
l'amélioration de la production 
laitière 

1.12.2011 -1.12.2013 

2. Мултилатерален, 
интернационален  

Western Balkans Veterinary 
Network for Animal Welfare 2008 

3. 
Мин. за образование и 
наука - билатерален  (со Р. 
Хрватска) 

Immunohistochemical analysis 
of mammary tumors in the 
bitch‘‘ 

2007 



 

4.    

5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Тројачанец Пламен, 
Илиевска Ксенија 

Основи на ветеринарна 
анестезиологија ФВМ Скопје / 2010 

2. 
Илиески В., Тројачанец 
П., Пендовски Л., 
Илиевска Ксенија 

Ендоскопија и бронхоскопија 
на пластиниран модел од куче 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“, Скопје, 2012 

3.    
4.    
5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Ksenija Ilievska, Toni 
Dovenski, Branko 
Atanasov, Irena Celeska, 
Plamen Trojačanec   
 

Acute Phase Response in Dairy 
Cattle with Claw Disorders, 

19 FEMESPRUM 
Proceedings (2011), p. 507-
510 

2. 
Ilievska Ksenija, Trenkoska-
Spasovska Pandorce, 
Trojacanec Plamen 

Comparison of the Anesthetic 
Effects of Xylazine/Ketamine, 
Propofol and Zoletil in Dogs 

3th International Scientific 
Meeting Days of veterinary 
medicine, Proceedings, 
(2012), p. 40-43 

3. 

Trenkoska-Spasovska 
Pandorce, Ilievska Ksenija, 
Trojacanec Plamen   
 

Unilateral Nephrectomy and 
Ureterectomy in Dog: clinical 
case 

3th International Scientific 
Meeting Days of veterinary 
medicine, Proceedings, 
(2012), p. 64-66 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Atanasov B, Mickov Lj., 
Adamov N., Petkov V., 
Trojacanec P., Ilievska K, 
Nikolovski M., Dovenski T 

 

Possibilities for early 
pregnancy diagnosis in dairy 
cows on day 21 after artificial 
insemination,   

Journal of Animal Science, 
vol.46, 187-191, (2010)  

2. 
Trojacanec P., Dovenski T., 
Petkov V., Ilievska 

 
Transition of a dairy farm from 
tie-stall tofree-stall housing 

Veterinarska stanica, 42, 
Supl. 2, 336-341, (2011) 



 

Ksenija,Trojacanec 
Snjezana 

system and its implications for 
hoofhealth 

3. 

Ulčar Igor, Celeska Irena, 
Ilievska Ksenija, 
Atanaskova 
Elena, Nikolovski Goran, 
Trojačanec Plamen  

 
Cytological diagnostic of 
canine transmissible veneral 
tumors – Case report 

Mac. Vet. Rev. 35 (2), 
(2012), p. 91-96 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Ilieski V., Pendovski L., 
Trojacanec P., Ilievska 
Ksenija, Petkov V., 
Popovska-PercinicFlorina 

 
Endoscopy and bronchoscopy 
of dog plastinated specimen 

Anat. Histol. Embryol. 2010; 
41 (4):295 

2. 

M. Radeski, K. Ilievska, P. 
Lazo, F.P. Percinic, V. 
Petov, S. Duro, P. 
Trojacanec, V. Ilieski  

 
Kinematic locomotion analysis 
of the hind limbs in ruminants, 

Anatomia, histologia, 
embriologia, Vol. 43, (2014), 
Supp. 1, p. 74 

 

 3. 

Branko Atanasov, Miel 
Hostens, Irena Celeska, 
Ksenija Ilieska, Geert 
Opsomer, Toni Dovenski  

 

Follicular dynamics following 
induced luteolysis and 
transvaginal ultrasound-guided 
aspiration of the largest follicle 
in dairy cows 

Veterinarski arhiv 85 (3), 
247-260 

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор     Наслов на трудот        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1. 

Atanaskova Petrov Elena, 
Nikolovski Goran, 
Ilievska Ksenija, 
Trojacanec Plamen, 
Celeska Irena, Velev 
Romel  

Canine Transmissible 
Veneral Tumor-Surgical 
treatment and 
Chemotherapy: case report 

Days of Veterinary 
medicine, 3th 
International 
Scientific Meeting, 
Proceedings,  
Ohrid 2-4.09.2012, 
p. 73-76 

2012 

2. 

Atanasov Branko, Mickov 
Ljupco, Esmerov Igor, 
Trojacanec Plamen, 
Ilievska Ksenija, Adamov 
Nikola, Dovenski Toni  

Ultrasound Observation of 
Ovarian Dynamic in Dairy 
Cows with True 
Postpartum Anoestrus 
After Treatment With 
Different Doses of eCG 

Days of Veterinary 
medicine, 3th 
International 
Scientific Meeting, 
Proceedings, Ohrid 
2-4.09. p. 282-284 

2012 

3. 
Atanasov B., Mickov Lj., 
Esmerov I., Ilievska K., 
Nikolovski M., Dovenski 

Ovarian Response and 
Conception Rate from first 

Proceedings of 
XIII Middle 

2013 



 

T.  AI in High Yielding Dairy 
Cows Diagnosed with 
Static Ovaries and Treated 
by Progestagens and 
GnRH 

European Buiatrics 
Congress, 05-08 
june Belgrade, 
Serbia, p. 187-191 

 

 4. 

Ilievska K., Atanasov B., 
Petkov V., Dovenski T., 
Trojachanec P.,  

Investigation of potential 
of IR thermography for 
non-invasive screening of 
claw pathologies in dairy 
cows 

Proceedings of the 
XV Middle 
European Buiatric 
Congress, 
Maribor, 10-13 
June, p. 158-159 

2015 
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1. Име и презиме Бранко Атанасов 
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4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 

областа на 
ветеринарната 

медицина 

2015 
Факултет за ветеринарна медицина 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

2012 
Факултет за ветеринарна медицина 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

2003 
Факултет за ветеринарна медицина 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40723; 40724; 40726 

7 Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
4 407 40723; 40724; 40726 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 

Скопје 

Доцент 
40723; 40724 

 
9. 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Репродукција 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Клиничка пракса: фармски животни  Ветеринарна медицина / Факултет за 



 

 
 
 
 
 
 
 

ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 
 

3. Клиничка пракса: домашни миленици  
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
4. Ултразвучна дијагностика на 

репродуктивни нарушувања кај крави  
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 5.   
 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Биотехнологија на репродукцијата 
(Асистирана репродукција) 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Дијагностика и лекување на 
неплодноста кај домашните животни 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Заболувања на млечната жлезда 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Atanasov Branko, Mickov 
Ljupco, Angelovski 

Ljupco, Nikolovski Martin, 
Ratkova Marija, Jankuloski 

Dean, Petrovski Kiro, 
Dovenski Toni, 

Implementation of strategies for 
mastitis control in dairy herds in 

Macedonia: a case report 

Macedonian Veterinary 
Review  35 (2) (2012) : 87-90 

2. 

Dragan Gvozdić, Toni 
Dovenski, Ivan Stančić, 

Blagoje Stančić, 
Aleksandar Božić, Ivan 

Jovanović, Branko 
Atanasov, Adam Šuluburić 

Hormonal methods for estrous 
cycle manipulation in dairy 

cows 

Contemporary Agriculture, 62 
(3-4) 319-332 

3. 

Branko Atanasov, Ljupco 
Mickov, Igor Esmerov,   
Martin Nikolovski, Toni 
Dovenski 

Two possible hormonal 
treatment methods for inducing 
follicular growth in dairy cows 

with inactive-static ovaries 

Macedonian Veterinary 
Review 37 (2) (2014), p. 171-

177 

4. 

Branko Atanasov, Miel 
Hostens, Zehra Hajrulai-
Musliu, Risto Uzunov, 
Nikola Adamov, Filip 
Davkov, Romel Velev, 

Comparison of pufa profiles in 
the blood and in follicular 

fluid and its association with 
follicular dynamics 

after pgf2α induced luteolysis in 

Macedonian Veterinary 
Review 2016; 39 (2) 



 

Geert Opsomer, Toni 
Dovenski 

dairy cows 

5.    
 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. SEE-ERA.NET PLUS (FP7) 
Sustainable production of 

traditional cheeses from local 
sheep milk, in the Balkans 

1.10.2010 - 30.09.2012 

2. 

Мин. За  
замјоделство, 
шумарство и 

водостопанство 
на Р.М 

 

Трансфер на знаење во 
областа на производство на 

безбедно кравјо млеко 
 

 
1.1.2011 – 31.03.2012 

 

3. .  
 

 

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. 

Ksenija Ilievska, Toni 
Dovenski, Branko 

Atanasov, Irena Celeska, 
Plamen Trojačanec 

 

Acute Phase Response in Dairy 
Cattle with Claw Disorders, 

FEMESPRUM Proceedings 
(2011), p. 507-510 

2. Atanasov B., Esmerov I., 
Nikolovski M., Dovenski T. 

Trans-rectal ultrasound 
monitoring of the cystic ovarian 
structures in high yielding cows 
treated with different doses of 

GnRH analogue 

FEMESPRUM proceedings 
(2011) p 455-460 

3. 
Atanasov B., Mickov Lj., 
Esmerov I., Ilievska K., 

Nikolovski M., Dovenski T 

Ovarian respond and conception 
rate from first АI in high 

yielding dairy cows diagnosed 
with static ovaries and treated by 

progestagens and GnRH, 

Middle European Buiatric's 
Congress, (2013), Proceedings 

p. 187-191 



 

4. 

Dovenski T., Trojacanec P., 
Petkov V., Mickov Lj., 

Atanasov B., Paunkov I. 
 

Possibilities of ultrasound 
diagnostics for improvement of 

bovine reproductive 
performance, 

 

19. FEMESPRUM Proceedings 
2011, 407-413 

 

5. 

Dovenski T., Trojacanec P.,  
Hajrulai Musliu Z., Atanasov 
B., Uzunov R., Jasari B., 
Dovenska M., Grizelj J.,  
 

Comparison between fatty acid  
composition of follicular fluid 
and blood serum in dairy cows 
with ovarian disorders  
 

Proceeding of the 4th General  
Meeting of GEMINI - Maternal 
communication with Gametes 
and Embryo / Alireza Fazeli 
and Erique Gomez (ed). - 
GEMINI COST ACTION 
FA0702, 2011, 99  
 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Atanasov B, Mickov Lj., 
Adamov N., Petkov V., 

Trojacanec P., Ilievska K, 
Nikolovski M., Dovenski T 

 

Possibilities for early 
pregnancy diagnosis in dairy 
cows on day 21 after artificial 

insemination, 

Journal of Animal Science, 
vol.46, 187-191, (2010) 

2. 
Mickov Lj., Dovenski T., 

Petkov V., Ilieski V., 
Atanasov B. 

 

Comparison of qualitative 
motility parameters from bull 
spermatozoa of Holstain and 

Simental breed diluted in 
different extenders, , 

Journal of Animal Science, 
vol.46, 184-187, (2010) Sofia, 

Bulgaria 
 

3. 

Atanasov B., Dovenski T., 
Mickov Lj. Nikolovski M., 
Blagoevska K. Adamov N., 

Ilieska K. Angelovski Lj 

 

Introducing the standard anti-
mastitis measures for reducing 
the incidence of clinical and 
subclinical mastitis in dairy 

cows – field trial 

Clinica veterinaria, (2011), p 
181-182 

4. 

B.Atanasov, M. Hostens, 
Z.Hajrulai-Musliu, R. 
Uzunov, I. Esmerov, G. 
Opsomer, T.Dovenski 

 

Linoleic and linolenic fatty acid 
content in the blood and/or in 
the follicular fluid are 
associated with follicular 
dynamics after PGF2α induced 
luteolysis 

19th Annual Conference of 
ESDAR (2015) 

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       Наслов Издавач / година 

1. B. Atanasov, J. De Koster,  Pathways of the dominant Animal Reproduction Science 



 

L. Bommel, T. Dovenski, G. 
Opsomer 

follicle after exposure to sub-
luteal circulating progesterone 
concentrations are different in 

lactating dairy cows versus 
non-lactating heifers 

154, 8–15 http://dx.doi. 
/10.1016/j.anireprosci.2015.0

1.002 

2. 

Branko Atanasov, Miel 
Hostens, Irena Celeska, 
Ksenija Ilieska, Geert 

Opsomer, Toni Dovenski 

 

Follicular dynamics following 
induced luteolysis and 

transvaginal ultrasound-guided 
aspiration of the largest follicle 

in dairy cows 

Veterinarski arhiv 85 (3), 
247-260 

  3.     
 12.3 

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автор Наслов на трудот 
       Меѓународен 

собир/ 
конференција 

Година 

1. 

Atanasov Branko, Mickov 
Ljupco, Esmerov Igor, 

Trojacanec Plamen, 
Ilievska Ksenija, Adamov 

Nikola, Dovenski Toni 

Ultrasound Observation of 
Ovarian Dynamic in Dairy 

Cows with True 
Postpartum Anoestrus 
After Treatment With 

Different Doses of eCG 

Days of Veterinary 
medicine, 3th 
International 

Scientific Meeting, 
Proceedings, Ohrid 

p. 282-284 

2012 

2. 

Atanasov B., Mickov Lj., 
Esmerov I., Ilievska K., 

Nikolovski M., Dovenski 
T. 

Ovarian Response and 
Conception Rate from first 
AI in High Yielding Dairy 

Cows Diagnosed with 
Static Ovaries and Treated 

by Progestagens and 
GnRH 

Proceedings of 
XIII Middle 

European Buiatrics 
Congress, p. 187-

191 

2013 

 

 3. 
Ilievska K., Atanasov B., 
Petkov V., Dovenski T., 

Trojachanec P., 

Investigation of potential 
of IR thermography for 

non-invasive screening of 
claw pathologies in dairy 

cows 

Proceedings of the 
XV Middle 

European Buiatric 
Congress, 

Maribor, 10-13 
June, p. 158-159 

2015 

 

  



 

Прилог бр. 8 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 Ирена Целеска 
2. Дата на раѓање 24.05.1976 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки по ветеринарна медицина 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 
Доктор на науки од 

областа на 
ветеринарната 

медицина 

2013 
Факултет за ветеринарна медицина 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Магистер по 
ветеринарни науки 

2010 
Факултет за ветеринарна медицина 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор по ветеринарна 
медицина 

2002 
Факултет за ветеринарна медицина 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
4 407 40703; 40709 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област  
4 407 40703; 40709 

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 ветеринарна 
медицина - Скопје, УКИМ 

Скопје 

Научен соработник 
40709 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1-9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор цилус на инегрирани студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Патолошка физиологија 
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

2. Ветеринарна хематологија  
Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 
3. Основи на цитолошка дијагностика   

Ветеринарна медицина / Факултет за 
ветеринарна медицина, УКИМ Скопје 

 4.   
 5.   
 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

1. Одбрани поглавја од 
патофизиологијата 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

2. Ветеринарна лабораториска 
медицина  

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

 
 3. Цитолошка дијагностика 

Ветеринарна медицина (трет циклус) / 
Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ 
Скопје 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Igor Ulchar, Irena 
Celeska, Jovana 

Stefanovska, Anastasija 
Jakimovska 

Hematological and biochemical 
parameters in symptomatic and 

asymptomatic leishmania-
seropositive dogs 

 

Mac Vet Rev 2015; 38 (2): i-
viii, Available Online First: 8 

June 2015 

2. 

Igor Dzadzovski, Irena 
Celeska, Igor Ulchar, 
Aleksandar Janevski, 

Danijela Kirovski 

Influence of the season on the 
metabolic profile in Chios sheep 

Mac Vet Rev 2015; 38 (2): i-vi, 
Available Online First: 26 June 

2015 

3. 

Irena Celeska, Aleksandar 
Janevski, Igor Dzadzovski, 

Igor Ulchar, Danijela 
Kirovski 

The dynamics of biochemical 
parameters in blood of clinically 
healthy Holstein cows from day 
5 before to day 60 after calving 

 

Mac Vet Rev 2015; 38 (2): i-v, 
Available Online First: 6 July 

2015 

    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Mitrov Dine 

Bilateral project with Slovenia 
“Epidemiological study of 

retroviruse infection in 
ruminants in Slovenia and 

Macedonia”. 

2010 - 2011 

2. Cancer Genome Project 

Canine Transmissible Veneral 
Tumor (CTVT), Trust Sanger 
Institute, Genome Campus, 
Cambrige, United Kingdom 

2013 - 2014 

3. Lazo Pendovski 

Immunohistochemical 
identification of morphology 
types of skeletal muscles in 

lambs during postnatal 
development as indicators for 
assessment lamb meat quality 

 

2013 - 2014 

4. IAEA funded training 
course 

Pathohistological, pathological, 
biochemical and molecular 
assessment of pathological 

02/11/2014 – 30/01/2015 

http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-5.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-5.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-5.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-5.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-8.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-8.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-9.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-9.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-9.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-9.pdf


 

conditions and diseases in 
animals 

(Fellow: Tserenjav 
JARGALSAIKHAN, Code No. 
MON/13010; IAEA TC project: 
Enhancing Analytical Equipment 
for Animal Disease Prevention, 

Diagnosis and Surveillance), 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Danijela Kirovski, Irena 
Celeska, Ljubomir 
Jovanovic, Snezana 

Stevanovic – Dzordzevic, 
Zeljko Sladojevic 

Relation between milk urea 
nitrogen and fertility in dairy 

cows       

Proceedings Days of 
Veterinary Medicine 2015, 6th 

International Scientific 
Meeting, Struga, Macedonia 

24-26 September 2015 

2. 

Irena Celeska, Danijela 
Kirovski, Igor Ulchar, Igor 

Dzadzovski, Kiril Krstevski, 
Aleksandar Janevski, Dine 

Mitrov 

Biochemical Parameters of 
Brown Swiss Heifers in Late 
Pregnancy and Puerperium 

Proceedings Days of 
Veterinary Medicine 2014, 5th 

International Scientific 
Meeting, Ohrid, Macedonia 5-

7 September 2014 

3. 

Irena Celeska, Danijela 
Kirovski, Igor Ulchar, Igor 

Dzadzovski, Aleksandar 
Janevski, Velimir 

Stojkovski 

Seasonal Variations in Metabolic 
Profile of Chios Sheep 

International VetIstanbul 
Group Congress 2014, 28-30 

April, Istanbul, Turkey 

4. 

Janevski Aleksandar, 
Celeska Irena, Dzadzovski 

Igor, Ulcar Igor, Mitrov 
Dine 

Diagnostic Importance Of Liver 
Percutan Biopsy In Dairy Cows 

Proceedings Days of 
Veterinary Medicine 2013, 4th 

International Scientific 
Meeting, Struga, Macedonia 

6-8 September 2013 

5. 

Ksenija Ilievska, Toni 
Dovenski, Branko 

Atanasov, Irena Celeska, 
Plamen Trojačanec 

 

Acute Phase Response in Dairy 
Cattle with Claw Disorders 

FEMESPRUM Proceedings 
2011, p. 507-510 

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       Наслов Издавач / година 

1. 

Irena Celeska, Danijela 
Kirovski, Igor Ulchar, 

Miroslav Radeski, Vlatko 
Ilieski 

 
Assessment of animal welfare 
using metabolomic condition 

in dairy cows 

Proceedings of the Second 
DairyCare Conference, 3-4 

March, 2015, Cordoba Spain 

2. 

Željko Sladojević, Radiša 
Prodanović, Marija 
Ignjatović, Snežana 

Đorđević-Stevanović, Ivan 
Vujanac, Irena Celeska, 

Danijela Kirovski 

 
Insulinska rezistencija kod 

krava obolelih od masne jetre 
 

IV International Symposium 
and XX Scientific-Professional 
Conference of Agronomists 
of Republic of Srpska, 2-6 
March, 2015, Bjelina, R. of 

Srpska 

3. 

Celeska Irena, Ulčar Igor, 
Dovenski Toni, Mitrov 
Dine, Džadžovski Igor, 

Sonja Kuzmanovska 

 

Correlation Between Thyroid 
Status And Some Biochemical 
Parameters of Dairy Cows in 
Different Stages of Lactation 

12th Central Europian 
Bulatric Congress, Europian 

Bulatric Meeting, 
International Scientific and 

Professional Congress, 18-22 
May 2011, Pula, Croatia, 

173-174 

4. 
Celeska Irena, Danijela 

Kirovski, Ulčar Igor, Mitrov 
Dine, Džadžovski Igor 

 

Znacaj odredivanja serumske 
koncentracije NEFA i BHBA u 

proceni energetskog statusa 
visokomlecnih krava 

 

XIII Regionalno savetovanje 
iz klinicke patologije i 

terapije životinja "Clinica 
Veterinaria 2011", 16-18 juni, 
2011, Subotica, Srbija, 178-

180 

5. 
I. Celeska, D. Kirovski, I. 

Ulcar, D. Mitrov, I. 
Dzadzovski, 

 

Znacaj odredzivanja serumske 
koncentracije NEFA i BHBA u 

proceni energetskog statusa 
visokomlecnih krava 

XIII Regionalno savetovanje 
iz klinicke patologije i 

terapije životinja "Clinica 
Veterinaria 2011" Subotica, 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mrenoshki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mrenoshki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Milicevic%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ilieva%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ilieva%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cvetkovikj%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cvetkovikj%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cvetkovikj%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cvetkovikj%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krstevski%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krstevski%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dzhadzhovski%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dzhadzhovski%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robardet%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gagnev%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gagnev%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iliev%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Plavsic%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Plavsic%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirandjiski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cliquet%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cliquet%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001721
http://link.springer.com/journal/705/158/1/page/1
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-8.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-8.pdf
http://macvetrev.mk/2015-2/MacVetRev2015-38-2-8.pdf


 

implementation of EU 
Acquis“  

5. FP7 Program 
EDENext biology and 
control of vector-borne 
infections in Еurope 

2011-2014 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 
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3.    
4.    
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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       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       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        Меѓународен 
          собир/ 
          конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА  
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
 

1. Project ID: RSPCA international   
Наслов: THE WESTERN BALKANS UNIVERSITY NETWORK FOR  
ANIMAL WELFARE   
Носител на проектот: Факултет за Ветеринарна медицина-Скопје Главен 
истражувач: Проф. д-р Влатко Илиевски  

 
2. Project ID: ECONWELFARE, KBBE-1-213095   

Наслов: СОЦИО ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ НА БЛАГОСОСТОЈБАТА НА  
ЖИВОТНИТЕ   
Носител на проектот: ASG Veehouderij BV (WUR-ASG)  
Главен истражувач: Hans Spudler  
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Влатко Илиевски  

 
3. Project ID: AWER, KBBE-4-265686   

Наслов:  AnimalWelfare Research inan enlarged Europe 
Носител на проектот: Institute of Animal science in Prague  
Главен истражувач: Marek Spinka  
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Влатко Илиевски  

 
4. Project ID: /   

Наслов: ПРОМЕНИ НА НУТРИТИВНАТА ВРЕДНОСТ НА МЛЕКОТО ВО  
ЗАВИСНОСТ ОД ЛАКТАЦИЈАТА   
Носител на проектот: Факултет за Ветеринарна медицина-Скопје,  
Универзитет “ Св. Кирил и Методиј” Скопје  
Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу  

 
5. Project ID: 08-10675/3   

Наслов: ИСТРАЖУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР НА ОРГАНСКИ  
ПРОИЗВОДИ И ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА СТАВОВИТЕ И 
ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ НА ДОМАШНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ   
Носител на проектот: Проф. д-р Благица Сековска Главен 
истражувач: Проф. д-р Благица Сековска  

 
6. Project ID: 02-9055/2   

Наслов: ИСТРАЖУВАЊЕ НА КАНАЛИТЕ ЗА НАБАВКА И  
СТРАТЕШКИТЕ КУЛТУРИ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ КАКО И 
ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА СЛАБИТЕ ТОЧКИ ВО ВЕРТИКАЛНАТА 
ИНТЕГРАЦИЈА НА СИТЕ УЧЕСНИЦИ   
Носител на проектот: Проф. д-р Благица Сековска  
Главен истражувач: Проф. д-р Благица Сековска  

 
7. Project ID: ERA 083/01   



 

Наслов: SUSTAINABLE PRODUCTION OF TRADITIONAL CHEESES  
FROM LOCAL SHEEP MILK, IN THE BALKANS: 1. IMPROVED   
EPRODUCTIVE MANAGEMENT OF INDIGENOUS-SHEEP-BREEDS 
POPULATIONS, 2. ENSURING OF TRADITIONAL CHEESES HYGIENE 
AND QUALITY  
Носител на проектот: Veterinary Research Institute, National Agricultural Research 
Foundation, Thessaloniki, Greece 
Главен истражувач:Foteini Samartzi, PhD 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Тони Довенски 

 
8. Project ID: /   

Наслов: ЕПИДЕМИОЛОШКА СТУДИЈА НА РЕТРОВИРУСНИТЕ  
ИНФЕКЦИИ КАЈ ПРЕЖИВАРИТЕ ВО СЛОВЕНИЈА И МАКЕДОНИЈА   
Носител на проектот: Факултет за Ветеринарна медицина-Скопје  
Главен истражувач: Проф. д-р Дине Митров  

 
9. Project ID: 14-2815/1   

Наслов: ИМУНОХИСТОХЕМИСКА АНАЛИЗА НА ТУМОРИТЕ НА  
МЛЕЧНА ЖЛЕЗДА КАЈ КУЧКИ   
Носител на проектот: Проф. д-р Пламен Тројачанец Главен 
истражувач: Проф. д-р Трпе Ристовски  

 
10. Project ID: /   

Наслов: ТРАНСФЕР НА ЗНАЕЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСВОТО  
НА БЕЗБЕДНО КРАВЈО МЛЕКО   
Носител на проектот: ФВМС, УКИМ  
Главен истражувач: Проф. д-р Тони Довенски  

 
11. Project ID: /   

Наслов: BALKAN NETWORK OF BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL  
REPRODUCTION FOR THE PROTECTION AND RESTORATION OF 
ANIMAL GENETIC RESOURCES IN THE REGION   
Носител на проектот: Institute of biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian 
Academy of Science, Sofia , Bulgaria  
Главен истражувач: Assoc. prof. Margarita Mollova  
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Тони Довенски  

 
12. Project ID: 043653/FP6   

Наслов: UPGRADING AND INTRODUCTION OF SUSTAINABLE  
DIAGNOSTIC TOOLS FOR THE MAJOR TRANSBOUNDARY DISEASES OF 
ANIMALS IN MACEDONIA   
Носител на проектот: Факултет за Ветеринарна медицина-Скопје Главен 
истражувач: Проф. д-р Иванчо Налетовски  
Завршен проект  

 
13. Project ID: /   



 

Наслов: MATERNAL INTERACTION WITH GAMETES AND EMBRYOS-  
GEMINI   
Носител на проектот: Academic Unit of Reproductive and Developmental Medicine, 
The University of Sheffield, United Kingdom  
Главен истражувач: Alireza Fazeli  

           Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Тони Довенски 
14. Project ID: /  

Наслов: PROTOCOLES NON-HORMONALES DE LA REPRODUCTION DES 
CHÈVRES ET L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE 
Носител на проектот: Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
Главен истражувач: Juraj Grizelj University of Zagreb, Faculty of veterinary Medicine 
Zagreb 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Тони Довенски 
 

15. Project ID: /  
Наслов: ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО 
СТОЧАРСТВОТО 
Носител на проектот: Мин. за замјоделство, шумарство и водостопанство на Р.М. 
Главен истражувач: Проф. д-р Тони Довенски 
 

16. Project ID: /  
Наслов: EPIGENETICS AND PERICONCEPTION ENVIRONMENT 
Носител на проектот: COST Action FA1201 
Главен истражувач: Eennvan Soomn , University of Gent 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Тони Довенски 
 

17. Project ID: /  
Наслов: ГЕНЕТСКА ТИПИЗАЦИЈА И АНТИБИОТСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА НА 
LISTERIA MONOCYTOGENES ИЗОЛИРАНА ОД ХРАНА И ОБЈЕКТИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА 
Носител на проектот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 
Главен истражувач: Доц. д-р Деан Јанкулоски 
 

18. Project ID: /  
Наслов: “ИМУНОХИСТОХЕМИСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 
МОРФОЛОШКИТЕ ТИПОВИ СЕКЛЕТНИ МУСКУЛНИ ВЛАКНА КАЈ 
ЈАГНИЊА ВО ПЕРИОД НА ПОСТНАТАЛЕН РАЗВОЈ И НИВНА ПРИМЕНА 
КАКО ИНДИКАТОРИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ НА 
ЈАГНЕШКОТО МЕСО. 
Носител на проектот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 
Главен истражувач: Доц. д-р Лазо Пендовски 
 

19. Project ID: /  
Наслов: ANIMAL WELFARE RESEARCH FOR CATTLE PRODUCTION IN 
KOSOVO AND MACEDONIA NUMBER: K-11-2012 
Носител на проектот: Zentrum für Soziale Innovation, 01.05.2013-01.09.2014 



 

Главен истражувач: Kristof Vinkler,  Wien, Austria 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Влатко Илиески 
 

20. Project ID: /  
Наслов: NETWORK FOR EVALUATION OF ONE HEALTH (NEOH)            
Носител на проектот: COST ТD140417/11/2014-16/11/2018 
http://neoh.onehealthglobal.net/ 
Главен истражувач: Barbara Hasler 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Влатко Илиески 
 

21. Project ID: /  
Наслов: SHARING ADVANCES ON LARGE ANIMAL MODELS (SALAAM) 
Носител на проектот: COST BM130819/05/2014-
18/05/2018http://www.salaam.genzentrum.lmu.de/members/ 
Главен истражувач: Ерик Волф 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Влатко Илиески 
 

22. Project ID: /  
Наслов: L'optimisation des paramètres de reproduction, de génétique et de santé pour 
l’amélioration de la production des troupeaux de chèvres 
Носител на проектот: AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) 
Главен истражувач:  
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Тони Довенски 
 

23. Project ID: /  
Наслов: Follicule liquid oxidative stress and its impact on the appearance of cystic ovarian 
follicles and reproductive-performance in dairy cows 
Носител на проектот: Ministry of education and science of R.M.Bilateral project with  
Slovenia 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Тони Довенски 
 

24. Project ID: COST Action TD 1303   
Наслов: European neglected vector born diseases EurNegVec 
Носител на проектот: COST Action TD 1303  
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Јована Стефановска 
 

25. Project ID:   
Наслов: European Network on Taeniosis/Cysticercosis Cystinet 
Носител на проектот: COST Action TD 1302 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Јована Стефановска 
 

26. Project ID: /  
Наслов: (Human Echinococcosis research in central and eastern societes) FP7 
Носител на проектот: HERACLES-FP7 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Јована Стефановска 
 

http://neoh.onehealthglobal.net/
http://www.salaam.genzentrum.lmu.de/members/


 

27. Project ID: /  
       Наслов: - European Network for Arthropor Vector Surveillance for Human Public       Health  
                Носител на проектот: VBORNET 

Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Јована Стефановска 
 

28. Project ID: 2015-1-TR01-KA204-022441 
             Наслов: Education Project No: 2015-1-TR01-KA204-022441), Askary University in  Turkey,     
Veterinary faculty Ljubljana- Slovenia and Faculty of veterinary medicine Skopje, Macedonia 

Носител на проектот: ERASUMS+ (Program Key Action 2; Adult 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Лазо Пендовски 
 

29. Project ID: / 
Наслов: Network of Universities of the Western Balkans ( Faculty of Veterinary medicine 
Skopje,Beograd,Zagreb and  Ljubljana ) 
Носител на проектот: FP7 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Влатко Илиески 
 

30. Project ID: / 
Наслов: COST  FA1202 BACFOODNET 
Носител на проектот: COST 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Влатко Илиески 
 

31. Project ID: / 
Наслов: Regional center for animal welfare ( Advisory board for veterinary institute  
Zagreb) 
Носител на проектот: Билатерален проект 
Партнер од ФВМ-Скопје: Проф. д-р Влатко Илиески 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И Л О Г 11 
  



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 


