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IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор во ветеринарна медицина се 
дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции на ова 
занимање за извршување на работни активности во областа на 
ветеринарната медицина. Операторот во ветеринарна медицина 
планира, припрема и организира активности самостојно или под надзор 
и по налог на ДВМ (доктор по ветеринарна медицина). Исто така 
асистира во прегледот, дијагностиката и лекувањето на животните, 
учествува во лабораториски испитувања и контролата на храната од 
животинско потекло. Под надзор на ДВМ врши апликација на 
ветеринарно-медицински препарати и средства за ДДД (дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација). Врши активности поврзани со подготовка 
и давање храна на домашните животни. Спроведува зоотехнички, 
зоохигиенски и превентивни мерки за здравствена заштита на 
животните. Учествува во планирање и спроведување зоотехнички 
мерки за одгледување и исхрана на животните. Води ветеринарна 
евиденција, врши вештачко осеменување, врши обележување на 
животните и други работи од техничка природа поврзани со 
здравствената заштита на животните, согласно со законските прописи 
за борба против заразните болести кај животните кои ја загрозуваат 
целата земја, како и здравјето на животните и луѓето. За таа цел тој 
треба да поседува вештини и компетенции за рационална употреба на 
енергијата, материјалите и времето, да комуницира со соработниците 
и клиентите, да има емпатија кон животните и да се грижи за нивното 
здравје и благосостојба. Исто така, тој треба да поседува 
информатичка писменост, да ги почитува стандардите за квалитет, да 
ги почитува принципите на ветеринарната етика, да го штити 
сопственото здравје и здравјето на соработниците, да ја заштитува 
животната средина и да применува принципи на добра ветеринарна, 
работна и хигиенска пракса. 
 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
сопствена работа и 
работа на тимот на 
ветеринарни 
техничари 

1. Ја познава организацијата и работата 
на ветеринарната служба и на 
работното место 

2. Планира обем и редослед на 
интервенции согласно своите стручни 
компетенции и според насоките на ДВМ 

3. Планира ресурси и опрема за 
соодветни интервенции 

4. Ги следи новитетите во областа на 
ветеринарната медицина, 
одгледувањето, држењето, негата, 
благосостојбата и здравствената 
заштита на домашните животни 

5. Применува стандарди во ветеринарната 
медицина и добра ветеринарна, 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

работна и хигиенска пракса и принципи 
на HACCP (hazard analysis and critical 
control points) 

6. Проучува упатства за работа 
7. Поседува способност за тимска работа 
8. Поседува способност за читање и 

разбирање на ветеринарната 
документација со соодветна примена 

9. Планира работа во објектите за држење 
и одгледување животни според 
упатствата на одговорните лица 

10.  Покажува одговорност за сопствена и 
тимска работа 

11. Ефикасно го организира времето 
12. Користи ИКТ (информатичка и 

компјутерска технологија) 
 

2. Подготовка за 
работа 

Врши подготовки за 
спроведување на 
работни задачи 

1. Презема работен налог од ДВМ и 
другите одговорни лица 

2. Врши соодветна подготовка на работно 
место согласно задачите 

3. Подготвува и презема мерки за заштита 
и сигурност при работа во согласност со 
законските прописи 

4. Подготвува мерки за благосостојбата на 
животните 

5. Подготвува мерки за заштита на 
животната средина, луѓето и животните 
од употреба на средствата за ДДД 

6. Подготвува мерки за нештетно 
отстранување на медицинскиот отпад 
согласно со законските прописи 

7. Подготвува поле на работа за акушерот 
и потребни инструменти и опрема за 
работа 

8. Подготвува инструменти и опрема за 
земање материјал за лабораториски 
испитувања 

9. Подготвува инструменти за 
стерилизација и врши контрола на 
опремата за стерилизација 

10. Врши контрола и подготвува соодветни 
инструменти за работа и врши контрола 
на стерилизацијата 

11. Проверува техничка исправност на 
инструментите и опремата за работа 

12. Обезбедува услови за преглед на 
животните 

13. Обезбедува услови за спроведување 
интервенции 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

14. Врши подготовка и контрола на 
инструментите и опремата за 
трихинелоскопија 

15. Врши подготовка и контрола на 
инструментите и опремата за вештачко 
осеменување 

16. Врши предоперативна подготовка на 
пациентот според упатствата на ДВМ 

17. Врши подготовка за апликација на 
ветеринарно-медицински препарати 

18. Врши подготовка за спроведување на 
зоохигиенски и зоотехнички мерки 

19. Распоредува ветеринарно медицински 
препарати во согласност со упатствата 
на ДВМ 

20. Подготвува средства за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација по налог 
на ДВМ 

21. Подготвува работна документација 
22. Применува кодекс на облекување 

 
3. Оперативни 

активности 
Прием на 
сопственикот и 
животното 

1.  Зема анамнестички податоци од 
сопственикот 

2. Зема податоци од сопственикот за 
националот на животното (раса, пол, 
старост, потекло и други податоци) 

3. Врши прием и сместување на 
животното за преглед и интервенција 
 

Асистира при 
преглед и терапија 
на животното 

1. Врши фиксирање на животното за 
преглед 

2. Определува тријас под надзор на ДВМ 
3. Обезбедува безбеден пристап  при 

прегледот и терапијата на животното 
4. Евидентира податоци од извршениот 

преглед 
5. Спроведува барања од ДВМ при 

прегледот, лекувањето и другите 
интервенции 

6. Го известува ДВМ за спроведените 
активности 

7. Извршува дозволени методи за 
клинички преглед 

8. Му дава прва помош на животното 
9. Подготвува, одржува, стерилизира и 

дезинфицира работни средства,  
инструменти и опрема 

10. Употребува работни средства и 
материјал во согласност со упатствата 
на производителот и според 
принципите на добра работна пракса 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

 
Зема и прима 
мостри за 
хематолошка, 
биохемиска, 
микробиолошка и 
копролошка 
анализа 

1. Зема примероци на млеко, крв, урина и 
фецес за испитување 

2. Применува соодветни техники за асепса 
и антисепса при земање примероци на 
млеко, крв, урина и фецес за 
испитување 

3. Врши правилен прием и евиденција на 
земените примероци од млеко, крв, 
урина и фецес 

4. Врши соодветно пакување, чување и 
транспорт на земените примероци за 
испитување 

5. Врши рутински лабораториски, 
паразитолошки, хематолошки и 
копролошки испитувања по налог и под 
надзор на ДВМ 

6. Ги подготвува примероците за 
паразитолошка и копролошка дијагноза 

7. Избира и користи прибор и опрема за 
лабораториски испитувања 

8. Ракува со лабораториски апарати 
9. Чисти, дезинфицира и стерилизира 

лабораториски прибор и опрема 
10. Издава резултати од лабораториски 

испитувања 
 

Аплицира 
ветеринарно-
медицински 
препарати и други 
активности 
поврзани со 
здравствената 
заштита на 
животните 

1. Применува соодветни техники за 
безбедна апликација на ветеринарно-
медицински препарати 

2. Врши аплицирање на лекови 
3. Врши дехелминтизација 
4. Врши вакцинација по налог на ДВМ 
5. Врши феруминизација на прасиња 
6. Врши работи од здравствената 

заштита на животните и други работи 
од техничка природа 

7. Спроведува мерки за заштита од 
заразни и паразитни болести 
 

Извршува методи 
на 
трихинелоскопија 

1. Врши земање на примероци за 
испитување 

2. Го превзема земениот примерок 
3. Го изработува препаратот за преглед 
4. Го повикува ДВМ да изврши преглед 
5. Нештетно го отстранува вишокот на 

материјал и остатокот од ткивото 
6. Врши хигиенска обработка на 

трихинелоскопските стакла 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

Спроведува 
активности за 
безбедност на 
храна 

1. Врши земање примероци за 
испитување на храната од анимално 
потекло 

2. Врши соодветно пакување, транспорт  
и чување на земените примероци 

3. Врши евиденција на земените 
примероци 

4. Применува хигиенски постапки во 
производството на храната од 
животинско потекло 

5. Учествува во фазите на обработка и 
преработка на храната од животинско 
потекло (месо, млеко, јајца, мед, риба и 
друго) 

6. Се грижи за примена на добра 
хигиенска пракса, добра работна 
пракса и добра ветеринарска пракса во 
производството на храната од 
животинско потекло по налог на ДВМ 

7. Асистира при транспортот и 
складирање на храната од животинско 
потекло 
 

Применува 
стандарди за 
благосостојба на 
животните 

1. Ги применува соодветно правилата за 
благосостојба на животните на фармата 
и домашните миленици за потребите на 
нивното одгледување, чување, исхрана 
и сместување 

2. Ги познава правилата на благосостојба 
за заштита на животните при транспорт, 
колење и убивање 

3. Ги познава правилата на благосостојба 
за заштита на животните во зоолошки 
градини 

4. Ги познава правилата на благосостојба 
за заштита на животните кои се 
користат за експериментални и други 
научни цели 
 

Врши ДДД и други 
зоотехнички и 
зоохигиенски мерки  

1. Подготвува средства за ДДД 
2. Обезбедува сигурност на просторот, 

луѓето и животните пред, за време и по 
извршените постапки за ДДД 

3. Извршува соодветни постапки на ДДД 
4. Спроведува соодветни зоотехнички и 

зоохигиенски мерки 
5. Спроведува мерки на ДДД во 

транспортните средства 
6. Спроведува ДДД во објектите за 

чување на домашните животни и 
нивната околина 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

7. Врши нештетно отстранување на 
лешовите и кланичните отпадоци 

8. Поставува и одржува дезинфекциони 
бариери 
 

Асистира при 
обдукција на 
животните 

1. Врши подготовка на полето на работа 
на обдуцентот 

2. Асистира при обдукција 
3. Зема примероци од неифективен и 

инфективен материјал по налог на 
ДВМ 

4. Врши манипулација со инфективниот и 
неинфективниот материјал 

5. Врши чување, пакување, транспорт на 
земениот материјал согласно со 
прописите 

6. Врши правилен прием и евиденција на 
земените примероци 

7. Води евиденција за извршената 
обдукција по налог на ДВМ 
 

Асистира при 
акушерски 
интервенции 

1. Врши подготовка на животното за 
одредени акушерски интервенции 

2. Асистира при одредени акушерски 
интервенции 

3. Помага при породувањето на 
животните под надзор на ДВМ 

4. Врши постпородилна нега на 
новородените и родилката 

5. Го следи гравидитетот 
 

Врши вештачко 
осеменување 

1. Врши вештачко осеменување на 
животните 

2. Води евиденција за вештачкото 
осеменување 

3. Зема семе за осеменување и 
подготвува дози за осеменување под 
надзор на ДВМ 

4. Врши лабораториски преглед на 
спермата за определување на 
способноста за оплодување 

5. Открива симптоми на еструс кај 
животните 
 

Извршува работни 
задачи во 
ветеринарна аптека 

1. Распоредува, подготвува, пакува 
ветеринарно медицински препарати по 
налог на ДВМ или други одговорни 
лица 

2. Чита ветеринарски рецепти 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

3. Издава лекови, храна и адитиви 
4. Складира и дефектира лекови, храна и 

адитиви согласно законските прописи 
5. Издава писмени и усни препораки за 

користењето на лековите под надзор 
на ДВМ 

6. Советува за примената на лекот под 
надзор на ДВМ 
 

Асистира при 
хируршки 
интервенции 

1. Врши преоперативна подготовка на 
животното за одредени хируршки 
интервенции 

2. Асистира при одредени хируршки 
интервенции 

3. Врши корекција на папоци 
4. Го следи постоперативниот тек на 

животното 
5. Применува методи на асепса и 

антисепса 
6. Користи основни хируршки техники 
7. Ги одржува хируршките инструменти, 

прибор и опрема 
8. Врши стерилизација на инструментите 

 
Врши обележување 
на домашните 
животни 

1. Врши соодветно обележување на 
животните 

2. Води евиденција за обележувањето на 
животните 
 

Учествува во 
планирање и 
спроведување на 
зоотехнички мерки 
за одгледување и 
исхрана на 
домашните 
животни  
 
 

1. Мери екстериер на домашните животни 
2. Испитува физиолошки особини на 

животните 
3. Применува селекција и методи на 

одгледување на животните 
4. Ја класифицира добиточната храна по 

потекло, квалитет, категоризација  и 
хигиенски  исправност 

5. Ја класифицира храната за домашните 
миленици според потекло и 
категоризација 

6. Составува едноставни концентрирани 
смески за исхрана на домашните 
животни 

7. Ги објаснува упатствата и рецептурите 
за концентрираните крмни смески и 
храна за домашни миленици 

8. Учествува во одржување на хигиената 
на животните, објектите и опремата за 
чување на животните 

9. Врши исхрана на животните 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

4. Комерцијални 
активности 

Работи со 
финансии 

1. Проценува можни трошоци 
2. Проценува добивка 
3. Пресметува трошоци на извршени 

услуги 
 

5. Административн
и активности 

Подготвува и води 
евиденција и  
пропишана 
документација 

1. Води евиденција на документацијата 
по налог на ДВМ 

2. Пополнува извештаи за извршените 
активности 

3. Води амбулантски протокол 
4. Води дневник на теренски активности 
5. Отвора болнички листи, историја на 

болеста и внесува податоци во 
електронска база 

6. Води евиденција за потрошените 
лекови и други ветеринарно 
медицински препарати и материјални 
средства 

7. Евидентира постоперативни промени 
8. Обележува примероци и води 

соодветна евиденција за земените 
примероци и добиени резултати 

9. Евидентира транспорт на животни и 
храна од животинско потекло 

10. Пополнува обрасци поврзани со 
мерките за здравствена заштита на 
животните 

11. Пополнува обрасци за извршена 
вакцинација 

12. Пополнува обрасци за извршена ДДД 
13. Специфицира трошоци за 

ветеринарните услуги 
14. Води и друга евиденција по налог на 

ДВМ 
 

6. Активности за 
обезбедување на 
квалитет 

Контролира 
квалитет и 
квантитет на 
извршените 
ветеринарни 
интервенции и 
други ветеринарни 
активности 

1. Употребува работни средства и 
материјали соодветно на упатствата на 
производителот и принципите на добра 
ветеринарска пракса, добра работна 
пракса и добра хигиенска пракса и 
принципи на HACCP 

2. Се грижи за соодветно стручно 
усовршување и образование 

3. Применува нормативи и стандарди во 
работењето од областа на 
ветеринарната медицина 

4. Почитува рокови за реализација на 
превземените обврски 

5. Почитува и спроведува наредби, 
упатства, препораки и совети од ДВМ 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

6. Почитува кодекс и етика во 
работењето 

7. Почитува ветеринарна етика 
8. Чува деловни тајни и лични податоци и 

лични податоци за пациентите и 
сопствениците на животни 

9. Проценува и вреднува сопствени 
постигнувања и по потреба превзема 
мерки за подобрување во своето 
работење  

10. Соработува со клиентите и 
претпоставените 

11. Покажува самостојност во работата 
12. Покажува одговорност за почитување 

на техничките упатства 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Редовно ги 
одржува 
средствата за 
работа 

1. Редовно ги одржува средства за 
работа, инструментите и опремата 

2. Редовно врши стерилизација и 
дезинфекција на инструментите и 
опремата за работа 

3. Ги штеди ресурсите до дозволено ниво 
4. Ја следи и контролира исправноста на 

инструментите и опремата за работа 
 

8. Комуникација Комуницира со 
ветеринарен тим, 
сопственици на 
животните и 
деловните 
партнери 

1. Комуницира со ветеринарниот тим 
2. Користи стручна терминологија 
3. Комуницира со сопственикот на 

домашните миленици 
4. Комуницира со сопственикот на 

економски (фармски) животни 
5. Комуницира со купувачите и прима 

набавки 
6. Применува правила на позитивна 

работна комуникација 
7. Негува и развива позитивна работна и 

стручна соработка 
8. Користи различни средства за 

комуникација 
9. Изразува емпатија кон соработниците и 

клиентите 
10. Познава вербална и невербална 

комуникација 
11. Покажува толеранција кон фрустрации 

со соработниците и клиентите 
12. Применува правила на добра 

комуникација и однесување кон 
сопствениците на животните и 
однесување кон самите животни 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето Компетенции на занимањето 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 

Применува мерки 
за личната 
сигурност и 
сигурноста на 
соработниците 

1. Применува мерки на безбедност при 
преглед на животните 

2. Применува мерки на лична безбедност 
и безбедност на соработниците 

3. Употребува заштитни средства и 
опрема во текот на работата 

4. Користи лични заштитни средства, 
облека и опрема 

5. Ги запознава членовите на работниот 
тим и сопственикот на животните со 
опасностите и употребата на 
ветеринарно медицинските препарати, 
инструменти и опрема 

6. Следи и применува совети и упатства 
дадени од ДВМ 
 

Применува мерки 
за заштита на 
потесната и 
пошироката 
животна средина 

1. Почитува и применува принципи на 
добра ветеринарна пракса, добра 
работна пракса, добра хигиенска 
пракса и принципи на HACCAP 

2. Почитува и спроведува еколошки 
стандарди кои се однесуваат на 
работниците, објектите и материјалите 

3. Сортира и на соодветен начин, пакува 
и нештетно уништува потенцијално 
опасен материјал 

4. Нештетно отстранува употребен 
потрошен материјал и медицински 
отпад согласно прописите 

5. Обезбедува инфективниот материјал 
да не ја контаминира животната 
средина 

6. Обезбедува средствата за употреба за 
ДДД да не се задржат и дојдат во 
допир со водата за пиење, храната за 
искрана на животните, прехранбените 
продукти, храната од животинско 
потекло, луѓето и животните 

7. Применува и други мерки за заштита 
на животната средина 

8. Познава и применува мерки за против 
пожарна заштита 
 

Применување на 
принципи на 
одржлив развој 

1. Применува принципи на одржлив 
развој 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 
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• основите на ветеринарната медицина 
• правилата и организацијата на работа во јавните и приватните ветеринарни 

институции,  
• начинот на давање на здравствена заштита на домашните животни, 
• видовите и расите на домашни животни и други видови на животни,  
• биолошките, морфолошките, физиолошките и генетските особини на домашните 

животни, 
• начините на селекција и методите на одгледување, 
• хранливите материи и нивната размена во организмот, 
• класификацијата и категоризацијата на храната за домашните животни, 
• производните типови на животните, 
• микроклиматските, зоохигиенските и зоотехничките карактеристики на објектите за 

чување на животните, 
• анатомијата и физиологијата на животните,  
• основите на болестите и патолошките процеси кај различни видови животни,  
• основите на безбеден пристап и третман на животните,  
• основните начела на хирургијата, асепса, антисепса и породувањето,  
• основните хируршки техники, инструменти, прибор, материјал и опрема 
• мониторингот на постоперативен тек, 
• основите на прва помош на животните,  
• основите на вештачкото осеменување на животните, 
• техниките на изработка на трихинелоскопски препарати,  
• основите на зоохигиена и третман на заразен материјал,  
• техниките на земање на инфективен и неинфективен примерок,  
• техниките на обележување на примерок,  
• лабораторискиот прибор и опрема, 
• биохемиските и микробиолошките особини на материјалот за испитување, 
• основите на пакување, чување и транспорт на примерокот, 
• формата и структурата на ветеринарскиот рецепт 
• видовите на ветеринарно-медицински препарати, 
• фармакодинамските и биохемиските особини на лековите,  
• техниките на давање на лековите, 
• токсичните дејства на лековите и отровите 
• задачите на хигиената во производството на храната од животинско потекло, 
• фазите на обработка и преработка на храната од животинско потекло, 
• основите на пристап и клинички преглед на животните, 
• основите на здравствената заштита на животните, 
• основите за заштита и благосостојба на животните, 
• основите на помош на родилката при породување и нега после породување, 
• основите на заразните, незаразните, паразитните и продуктивните болести кај 

домашните животни, 
• зоотехничките и зоохогиенските мерки, 
• начините и техниките на обележување на животните, 
• начините на нештетно отстранување на лешовите и кланичниот отпад, 
• средствата за ДДД и нивната примена, 
• видовите вакцини и нивната соодветна примена, 
• основите на финансиското работење и бизнисот, 
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• основите на работната кулутра и комуникација, 
• методите на складирање на материјалот, опремата и средствата за работа, 
• нормативите и прописите од областа на ветеринарната медицина, 
• основите на зоохигиенски и хируршки принципи, 
• стручната терминологија, 
• можностите за повреди или неправилен третман на животните, 
• прописите од областа на заштита на животната средина, 
• ветеринарната евиденција и начинот на водење на истата, 
• технолошките нормативи на трошоците на работа, средствата за работа и 

материјалот. 
 
 
 
 

Вештини за занимањето: 
 

• проучува упатства за работа, 
• следи новитети во ветеринарната медицина, 
• презема работен налог, 
• подготвува работен простор, 
• превзема мерки за сигурна работа соодветно на прописите, 
• врши контрола и припрема на инструментите за работа и контрола на 

стерилизација, 
• обезбедува услови за преглед на животните и интервенција, 
• зема анамнеза и национал за животното, 
•  врши прием и сместување на животното, 
• асистира за време на прегледот на животното, 
• врши предоперативна подготовка, 
• применува постапки на асепса и антисепса, 
• одржува хируршки прибор, материјал и опрема, 
• дава прва помош на животните,  
• асистира при одредени тераписки, акушерски или хируршки интервенции, 
• врши апликација на лекови и други ветеринарно-медицински препарати, 
• следи постоперативен тек, 
• зема, припрема и изработува трихинелоскопски препарат, 
• зема, пакува, чува и транспортира примероци за лабораториски испитувања, 
• чисти, дезинфицира и стерилизира лабораториски пробор, инструменти и опрема, 
• извршува нештетно отстранување на лешовите и кланичните отпадоци, 
• врши ДДД, 
• чита ветеринарски рецепти, 
• подготвува и издава лекови, храна и адитиви, 
• применува методи на одгледување, селекција, чување, нега и држење на 

домашните животни, 
• составува едноставни концентрирани храни за животните, 
• учествува во одржувањето, негата на животните, хигиената на објектите и опремата 
• врши хранење на животните, 
• извршува работи од областа на здравствената заштита на животните, 
• врши апликација на вакцини и лекови по налог на ДВМ, 
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• врши вештачко осеменување на животните, 
• зема и прегледува семе за вештачко осеменување, 
• врши дехелминтизација на животни и феруминизација на прасиња, 
• води евиденција, 
• врши обележување на животните, 
• користи заштитни средства, 
• применува мерки за заштита на животната средина 
• врши зоотехнички, зоохигиенски и превентивни мерки, 
• врши и друго работи од техничка природа и по налог или надзор на ДВМ. 

 
Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик. Способен е да споделува и 
протолкува податоци, размислувања, налози, факти, барања и 
ставови во усна и во писмена форма, да остварува јазична 
интеракција со раководителите, како и тимот на соработници на 
соодветен и креативен начин во различни професионални, 
општествени и културолошки контексти. Способен е да користи 
различни видови на документација, да пребарува, собира и 
обработува информации и да користи професионален речник. 
 
Комуникација на странски јазик 
При потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е 
да разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, факти и 
ставови и во усна и во писмена форма. Со цел компетентно да го 
следи напредокот во професијата, способен е да го користи 
странскиот јазик и да го надградува своето знаење и вештина во 
сферата на стручната терминологија. 
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа 
на науката и технологијата 
Користи соодветен редослед и правила на пресметување и 
работи со техничко-технолошки алатки. Пресметува потребни 
елементи во соодветна документација и логичко поврзување на 
зададени и барани податоци.  
 
Дигитална компетенција 
Користи соодветна дигитална технологија да обезбеди подобра 
функционалност во извршување на работите, прибирање, 
обработка, организирање и прикажување на податоци при 
вршење на ветеринарните задачи. Користи алатки за подготовка и 
извршување на работните задачи и пополнува документација во 
електронска форма. 
 
Учење како се учи 
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и вештини 
заради личен напредок и унапредување на работата. Способен е 
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да управува со сопственото учење, кариерата и работните рутини 
и е истраен кон автономното учење. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции 
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, да 
создава доверба во секојдневното опкружување, да  покажува 
флексибилност и адаптибилност за новонастанати ситуации и да 
е мотивиран за работа во сопствената област. 
 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат практиките. 
Способен е да ги препознае можностите и предизвиците за 
подобрување во различни ситуации. Придонесува кон развојот на 
култура која ги поддржува и вреднува иницијативите и ги 
препознава различните вештини на извршителите во рамките на 
производниот процес во ветеринарната дејност. 
 
Културолошка свест и културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на 
извршителите и членовите на тимот. Ги приближува сопствените 
креативни ставови со размислувањата на другите членови на 
тимот и ги изразува на соодветен начин со што придонесува кон 
подобрување на нивната самодоверба и мотивација. 
 

 

Посебни услови 

• Работа на терен во променливи временски услови (изложени 
на лоши временски услови) 

• Работа на терен со болни животни (изложени на опасности од 
повреди и зараза со болести) 

• Работа со инфективен материјал 
• Работа во смени и дежурства 
• Работа под стрес 
• Работа со агресивни животни 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за јавно здравје 
• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Закон за ветеринарно здравство 
• Закон за заштита и благосостојба на животните 
• Закон за ветеринарно-медицински препарати 
• Закон за безбедност на храната 
• Закон за безбедност на храната за животни 
• Закон за идентификација и регистрација на животните 



15 
 

• Закон за нуспроизводи од животинско потекло 
• Закон за заштита на потрошувачите 
• Закон за сточарство 
• Правилници, програми, упатства, наредби и други подзаконски 

акти во областа на ветеринарната медицина и сточарството 
 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/3 
Од 30.11.2017 година 

Датум на 
ревизија  

 


