




 

 

Р Е Ф ЕР А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ 

ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 40702- ЕМБРИОЛОГИЈА, 40704-

ХИСТОЛОГИЈА И 40734 - ДРУГО НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - 

БИТОЛА 

 
Врз основа на  чл.165,  166,  172,  173  од  Законот  за  високото  образование (Сл. 

весник 82/18) и членовите 14, 15, 29, 30, 31 и 32 од Правилникот за посебните Услови и 

постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 

соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, а во врска со 

објавениот Конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха”од 05.07.2019  година, за 

избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Ембриологија 

(40702), Хистологија (40704) и Друго (40734) на Ветеринарниот факултет во Битола, со 

одлука бр.02257/3 од 26.08.2019 година, Наставно научниот совет формира Рецензентска 

комисија во состав: 

 
Проф. д-р Гордана Ушќебрка, редовен професор - Департмант за ветеринарна 

медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад  – Претседател; 

Проф. д-р Слободан Стојановиќ, вонреден професор - Департмант за ветеринарна 

медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад  –  член; 

Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки во 

Битола – член. 

По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс, Комисијата го 

доставува следниов: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 05.07.2019  

година, за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: 

Ембриологија (40702), Хистологија (40704) и Друго (40734) на Ветеринарниот факултет 

во Битола,  во предвидениот рок се пријави само кандидатката д-р Наташа Пејчиновска, 

ДВМ. 



 

 

Биографски податоци за кандидатката, д-р Наташа Пејчиновска 

 

Кандидатката д-р Наташа Пејчиновска е родена на 02.04.1976 година во Битола, Р. 

Македонија. Средно образование завршила во СЗУ “Кузман Шапкарев“ во Битола, насока 

ветеринарен техничар. Со високо образование се стекнала на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј” во Скопје, на Факултетот за ветеринарна медицина, каде дипломирала во 2007 

година со просечен успех од 8,00. 

Во учебната 2010/2011 година се запишала на трет циклус – интегрирани докторски 

студии на Департманот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот факултет во Нови Сад 

Р. Србија. Студиите ги завршила со просечен успех 10,00. Докторската дисертација под 

наслов „Хистолошки одлики на желудечната слузокожа на свињи во различни услови на 

одгледување” ја пријавила на 03.06.2015 година на Земјоделскиот факултет во Нови Сад и 

успешно ја одбранила на 21.09.2018 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Гордана 

Ушќебрка, редовен професор на Департмантот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот 

факултет во Нови Сад, Р. Србија, проф. д-р. Душан Лалошевиќ, редовен професор на 

Медицинскиот факултет во Нови Сад, Р. Србија, проф. д-р. Сенад Прашовиќ, редовен 

професор на Ветеринарниот факултет во Сараево, Р. БиХ и проф. д-р. Весна Лалошевиќ, 

редовен професор на Департмантот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот факултет 

во Нови Сад, Р. Србија. Со тоа се стекнала со научното звање: доктор по медицински 

науки – ветеринарна медицина. Од 2009 до 2012 година е вработена на Ветеринарниот 

факултет- Битола, како помлад асистент, во областите 40702 - Ембриологија и 40704 – 

Хистологија, а од академската 2012/13 година до денес е асистент на Ветеринарниот 

факултет- Битола, во претходно наведените области. Во 2013 година е назначена за 

заменик раководител на Лабораторијата за серолошки и имунолошки испитувања во 

Центарот за научно-истражувачка и апликативна дејност на Ветеринарниот факултет- 

Битола. 

Кандидатката активно се служи со англискиот јазик. Има познавање и способност за 

работа со компјутер (Microsoft пакетите за канцелариско работење (Word, Excel, Power 

Point). 

 

 



 

 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен 

и научно-истражувачки подмладок 

 
Во рамките на наставно-образовната дејност на Ветеринарниот факултет при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски”-Битола, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска 

изведува вежби на интегрираниот прв циклус на додипломски студии од студиската 

програма ветеринарна медицина по предметите Хистологија со ембриологија 1 и 

Хистологија со ембриологија 2. Според резултатите од извештајот за еваулација на 

асистентите вработени на Ветеринарен факултет-Битола, извршена од страна на 

студентите  во 2015 година, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска е позитивно оценета со 

просечна оцена 4.80. 

 

Резултати од научно-истражувачка работа 

 

Кандидатката д-р Наташа Пејчиновска е автор или коавтор на 9 рецензирани научни 

трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни 

публикации (дел од трудовите се објавени во публикации индексирани во некоја од 

следниве бази: Ebsco, Scopus, Web of Science – Emerging Sources Citation Index). Во 

последните 5 години, кандидатката е автор или коавтор на 6 научни публикации, објавени 

во референтни публикации односно индексирани меѓународни списанија. 

Објавени трудови пред изборот во звање доцент 

1. Jankovski, V., Trpchevski, T., Stefanovski, G., Cilev, G., Pejchinovska, Natasha, 

Zdraveski, I.: Intracytoplasmatic sperm injection (ICSI): Method and application in 

human and veterinary reproduction, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 

1, 89-94, Stara Zagora, Bulgaria 2013. 

2. Jankovski, V.,Ilievski, P., Kakurinov, V., Cilev, G., Pejcinovska, Natasha: Soft drinking 

water and urolithiasis, Journal of  hygienic engineering and design, Skopje 2011, 340 – 

342,  World Congress on Hygienic Engineering and Design 2011, Ohrid,Macedonia, 22 – 

24 September, 2011. 

3. Богданова Попов, Б., Продановска Стојчевска, В., Карапетковска Христова, В., 

Ристевски, М., Додовски, П., Пејчиновска, Н., Караболовски Н.: “Липидниот 



 

 

статус кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања во општина Битола“ , Прв 

конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници 22-25 Април, 

2010. 

Објавени трудови од последниот избор во соработник-асистент до денес 

Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор 

(со импакт фактор): 

1. Pejčinovska, N., Lalošević, D., Lalošević, V., Čapo, I. & Potkonjak, A.: Correlation 

between Different Helicobacter Morphotypes and Histological Changes in Pig Gastric 

Mucosa. Acta Scientiae Veterinariae. 46:1578, pp. 1-7, 2018. 

 Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки 

одбор: 

1. Dameski, P., Karabolovski, N., Dodovski, P., Ristevski, M., Avramov, A., Zdraveski,  I., 

Pejcinovska, N., Hristovska, T.: Management of canine transmissible venereal tumor, 

retrospective study of five cases, Horisons series B, Vol. 5, pp. 7-16, 2018. 

2. Pejchinovska, N., Lalosevic D.,  Karabolovski, N., Dodovski, P., Avramov A., Zdraveski, 

I.. Dameski, P.: Identification of Helicobacter spp. in gastric mucosa of conventionally 

breeding pigs. Horisons series B, Vol. 4, pp. 39-50, 2017. 

3. Karabolovski, N., Pejchinovska, N., Dameski, P., Dodovski, P.,Zdraveski, I., 

Stojanovski, S.: Feline mammary tumors, prevalence and patho-histological classification. 

Horisons series B, Vol. 3, pp. 61-68, 2017. 

4. Karabolovski, N., Pejchinovska, N., Shoklarovska C., Dodovski, P., Dameski P. Canine 

mammary tumors, prevalence and patho-histological classification. Horisons series B, 

Vol. 2, pp. 41-49, 2015. 

5. Stojanovski, S., Gacovski, Z.,Gocheva, B., Chipeva, V. Karabolovski, N., Pejchinovska, 

N.: Study of the proteolytic activity of strains isolated from homemade bulgarian yogurt. 

Animal studies & Veterinary medicine online Science & Technology Vol. V(5), 108-112, 

2015. 

 

 

 

 



 

 

Стручно-применувачка дејност и проектни активности 

 

Д-р Наташа Пејчиновска  учествувала на бројни обуки, како и во научно-

истражувачки и апликативни проекти, од кои позначајни се:  

 "Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross border 

area – acronym: PAPESHE", 2016 – present (меѓународен научно-истражувачки 

проект финансиран од ЕУ); 

 Уверение за усовршување на семинар за стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006 

– Феникс , Скопје;  2013; 

 Уверение за усовршување на семинар за “Интерен проверувач” за практична 

проверка на стандардот ISO 17025:2006 според барањата на стандардот ISO 

19011:2011  – Феникс , Скопје;  2014; 

 Сертификат за спроведена обука за работа со апарат Huma Reader HS; 2015. 

 Сертификат  за спроведена обука за методата "Реакција на врзување на 

комплементот-РВК" (CFT) при Националниот дијагностички научно-

истражувачки ветеринарно-медицински институт "Проф. д-р Г. Павлов"- Софија 

Р. Бугарија; 2016.   

Покрај учеството во наведените обуки и научно-истражувачки и апликативни 

проекти, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска ги има(ла) и следниве ангажмани 

и членства: 

 Заменик-раководител на Лабораторијата за серолошки и имунолошки 

испитувања во Центарот за научно-истражувачка и апликативна дејност  на 

Ветеринарниот факултет- Битола, јуни 2013 год. – денес; 

 Член на работната група за подготовка, изработка и спроведување на 

процедури на стандардни оперативни постапки во процесот на акредитација 

на Лабораторијата за серолошки и имунолошки испитувања во Центарот за 

научно-истражувачка и апликативна дејност  на Ветеринарниот факултет- 

Битола (2013-2016 год.); 

 Член на комисија за самоевалуација на Ветеринарен факултет- Битола во 

академската 2010/2011 година; 



 

 

 Заменик-член на уписната комисија на Ветеринарен факултет- Битола во 

академската 2018/2019 година. 

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо 

образование, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска исто така ги исполнува и посебните 

услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 

наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски” – Битола. Имено, кандидатката исполнува вкупно 11 услови од 

наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови (со 

Правилникот се предвидени најмалку 2 од било кој критериум од Анекс 1). 

За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација и 

истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор 

во звања. 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 

предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 

школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се 

објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку 

писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web  
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)  

 

 

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание  

или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 

Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените  

трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 

http://eprints.uklo.edu.mk/)1
 

 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 

X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

http://eprints.uklo.edu.mk/


 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  

Член е во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или  

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство   

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 

област за која се избира (како автор или во коавторство)2
 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  

2 

 

 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 

истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници   

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии   

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски 
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност  

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите за  

најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд   

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
програма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма 
на прв, втор или трет циклус студии 

 

X 



 

 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 

декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона 

единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 

универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет  

на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член 

на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и  евалуација. 

 

 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
години 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 3 

 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка 

дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,  
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 

правилник, статут, закон и сл. 

 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 

институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 
стручна организација, институција или асоцијација  

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите 
на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  

Реализирал превод на книга или дел од книга  

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија   

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
други домашни или странски фондови 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал      
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индуст 
риска 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  



 

 

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
стопанството 

X 

вкупно исполнети услови од трет 

критериум 

6 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 
 

  

11 

 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на целокупната доставена документација за резултатите од научно-

истражувачката, наставната и стручно-применувачката активност на д-р Наташа 

Пејчиновска, Комисијата констатира дека кандидатката покажува континуиран и сериозен 

однос кон развојот на професијата, давајќи значаен придонес во областите во кои се 

избира.  

Анализирајќи ја научно-истражувачката работа на кандидатката, Комисијата 

констатира дека таа е автор или коавтор на рецензирани научни трудови објавени во 

референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации 

индексирани во меѓународни бази. Врз база на резултатите од наставно-образовната 

дејност на кандидатката, Комисијата оценува дека таа совесно и одговорно ги извршува 

своите работни задачи и на лесен и разбирлив начин го пренесува своето знаење на 

студентите. Покрај горенаведените активности, важно е да се нагласи и определбата на 

кандидатката за перманентно професионално и стручно усовршување и надоградување, за 

што сведочат реализираните обуки и учеството во меѓународни истражувачки и 

апликативни проекти.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката до денот 

на пријавување на конкурсот, Комисијата заклучи дека д-р Наташа Пејчиновска поседува 

научни и стручни квалитети и ги исполнува општите услови предвидени со Законот за 

високото образование (Сл. весник 82/18) и посебните услови од критериумите за за избор 

на нставник во звање доцент предвидени со Правилникот за посебните Услови и 

постапката за избор во наставно научни, наставно-стручни, научни, наставни и 

соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  



 

 

 Според гореизнесеното, Рецензентската комисија едногласно му предлага на Наставно-

научниот совет на Ветеринарниот факултет Битола, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска, да  

биде избрана во научно звање ДОЦЕНТ во научните области Ембриологија (40702), 

Хистологија (40704) и Друго (40734). 

 

 

                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Проф. д-р Гордана Ушќебрка - Претседател, с.р 

Департмант за ветеринарна медицина 

                                                                   Земјоделски факултет -  Нови Сад 

                                                      Универзитет во Нови Сад 

 

                                                                           _____________________________________ 

 

2. Проф. д-р Слободан Стојановиќ – член, с.р 

Департмант за ветеринарна медицина 

                                                                   Земјоделски факултет -  Нови Сад 

                                                      Универзитет во Нови Сад 

 

                                                                                _______________________________ 

 

3. Проф. д-р Љупче Кочоски – член, с.р 

                                                                            Факултет за биотехнички науки - Битола 

                                                                       Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола 

 

                                                                         __________________________ 

 


