




РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ 
ОБЛАСТИ:  ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА (40715) И ДРУГО (40734) 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: 40715- Фармакологија и токсикологија, 40734 - 
Друго, Ветеринарниот факултет во  Битола,  со  одлука  бр. 02257/4 донесена на 26.05.2019,  
Наставно научниот совет формира  Рецезентска комисија во состав: 

1.   Проф.  д-р Драгица Стојановиќ, редовен професор – претседател, Департмант за 
ветеринарна медицина, Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови Сад , 

2.  Проф.   д-р   Марко Цинцовиќ,  вонреден   професор   -   член, Департмант за 
ветеринарна медицина, Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови Сад; 

3.   Проф.  д-р Зорана Ковачевиќ, доцент – член, Департмант за ветеринарна медицина, 
Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови Сад; 
По   разгледувањето   на   пристигнатите   материјали   по   објавениот   конкурс, Kомисијата го 
поднесува следниов: 

ИЗВЕШТАЈ 

На распишаниот конкурс  во дневниот весник “Нова  Македонија”  и  “Коха” од  05.07.2019 
година за избор во наставно звање  од областа на Фармакологија и токсикологија (40715)  и 
друго (40734) на Ветеринарниот факутет во Битола, во предвидениот рок се пријави  само 1 
кандидат и тоа: 

1. Др. Талија Христовска, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, асистент на Ветеринарниот 
факултет-Битола  

  
Биографски податоци  

Кандидатот д-р Талија Христовска, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, родена на 
18.11.1986 година во Битола 

➢ 2005 завршува средно образование  во СОУ ”Јосип Броз Тито” Битола со одличен успех 
➢ 2011 дипломира на  Уницерзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на Факултетот за 

ветеринарна медицина  со просек 8.91 
➢ 2012 запишува докторски студии на универзитетот Нови Сад, Земјоделски Факултет- отсек 

ветеринарна медицина, Р.Србија 
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➢ 2017 година успешно ја брани својата докторска дисертација со наслов “Uticaj niacina  na 
lipidni profil I metabolicku adaptaciju krava u ranoj laktaciji ”  докторските студии ги завршува 
со просек 10.00. Со тоа се стекнала со научното звање: доктор по медицински науки- 
ветеринарна медицина. 

➢ Одлично познава еден од светските јазици (англиски) 
➢  Познавање на работа со компјутери (Microsoft Office, Internet);  
➢  Работно искуство:  

Од 2012 година до денес е вработен на Ветеринарниот факултет во Битола како асистент во 
научното поле Ветеринарна медицина за научната област Фармакологија и токсикологија   

I. Наставно - образовна дејност 

Во рамките на наставно-образовната дејност на Ветеринарниот факултет при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски”-Битола, кандидатката д-р Талија Христовска  изведува 
вежби на интегрираниот прв циклус на додипломски студии од студиската програма ветеринарна 
медицина по предметите Фармакологија и токсиколоигија 1 и Фармакологија и токсикологија 2. 
Според резултатите од извештајот за еваулација на асистентите вработени на Ветеринарен 
факултет-Битола, извршена од страна на студентите  во 2017 година, кандидатката д-р Талија 
Христовска е позитивно оценета со просечна оцена 4.38. 

II.Научно-истражувачка дејност на кандидатот 

1. Учество во научно истражувачки проекти  
➢ Проект "Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross 

border area – acronym: PAPESHE" 2016 – тековно 

2.  Објавени  трудови   

 Во својот работен век има објавено повеќе научни и стручни трудови како прв автор и како 
коавтор. 

Публикации во научни списанија со импакт фактор; 
1. Djokovič R., Cincovič M., Branislava B., Toholj B., Davidov I.,Hristovska T.:Relationship 

between Blood Metabolic Hormones, Metabolites and Energy Balancein Simmental Dairy Cows 
during Peripartal period and Lactation ,Pakistan  Veterinary Journal.  35(2) : 163-167, 2015.  

2. HristovskaT., Cincović M., Stojanović D., Belić B., Kovačević Z., Jezdimirović M.:Influence of 
Niacin Supplementation on the Metabolic Parameters and Lipolysis in Dairy Cows During Early 
Lactation: Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (5):773-778, 2017. 

3. Hristovska T., Cncović M., Belić B., Stojanović D., Jezdimirović M., Đoković R.,Toholj B. 
Effects of niacin  supplementation on the insulin resistance  in Holstein cows during early 
lactation; Acta Vet Brno. 86:231-238,2017. 

Останати публикации  
1. Cincovič R.M., Belič B., Đokovič R., Toholj B., Hristovska T., Delič B., Došenovič M.: Insulin 

resistance in cows during dry period and early lactation, Contemporary agroculture, Vol 3, No 
1-2, 98-105;2014. 
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2. Toholj B.,  Cincović M.,   Trojačanec P., ,Ristevsk M., Stevančević  M., Hristovska T., 
Ultrasound Determination of Body Condition of Dairy Cows,  5th Internacional Scientific 
Meeting Days of veterinary medicine 2014. 

3. Cincovič  R.M.,  Đokovič R., Belič B., Stevančecič M.,  Toholj B., Božič A., Hristovska T.; 
Relationship between endocrine profile, energy balance and milk yield in dairy cows during 
lactation, Proceedings of the International Symposium on Animal Science, 2014 

4. Belić B., Grubac S., Cincović M., Plavša N., Popović-Vranješ A., Pejanović R., Delic B., 
Hristovska T.: Uticaj metaboličkog I endokrinog statusa na proizvodnju mleka kod krava u ranoj 
lakzaciji, Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, Vol. 38, No 1, pp. 172-180, 2014 

5. Cincović M., Belić B., Hristovska T., Stojanović D., Kovačević Z.: Процена метаболичког 
статуса крава у раној лактацији екстракцијом података из метаболичког, ендокриног и 
хематолошког профила крава-рационална дијагностика. Veterinarski zurnal R.Srpske, broj 2, 
2014. 

6. Cincović M., Djokovic R., Belić B., Stevančević M., Toholj B., Božić A., Hristovska T.: 
Relationship between endocrine profile, energy balance and milk yield in dairy cows during 
lactation, Proceedings of the International Symposium on Animal Science 2014. 

7. Cincović M., Hristovska T., Belić B., Đoković R.,Kovačević Z.,  Petrović M., Došenović M.,  
Delič B.: Influence of niacin on lipid metabolism in dairy cows during early lactation. 
Contemporary agriculture, Vol. 64, No. 1 - 2, p.119, 2015 . 

8. Cincovic M., Belic B., Stevancevic M., Toholj B., Starcic J., Smolec O., Petrovic M., Hristovska 
T., Referentni opseg vrednosti ideksa insulinske senzitivnosti kod krava u ranoj laktaciji, Letopis 
naucnih radova Godina 39 (2015) Broj 1, strana 121. 

9. Hristovska T, Cincovic MR, Belic B, Djokovic R: Efekat niacin u regulaciji metabolizma krava 
u ranoj laktaciji. XX savetovanje  o biotehnologiji, Cacak 13-14 mart 2015, zbornik radova, 2015. 

10. Hristovska T.,Cincović M.,,  Belić B., Đoković R., Petrović M., Kovačević Z.:Uticajaplikacije 
niacina u peripartalnom periodu krava na proizvodnju mleka do postizanja pika laktacije. XXII 
Savetovanje o biotehnologiji sa medjunarodnim učešćem. Agronomski fakultet Cacak, s.743-748, 
10-11.03.2017. 

11. Hristovska T., Cincovic M.,  Belic B., Stojanovic D., Djokovic R., Kovacevic Z., Lakic I.: 
Influence of niacin administration on lipid peroxidation in cows in early lactation. Acta 
Agriculturae Serbica, Vol XXIII, 46: 257-263, 2018. 

12. 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. 

Kниги :  
1. Chapter: Cincović M., Hristivska T., Belić B.:  Niacin, Metabolic Stress and Insulin Resistance in 
Dairy Cows. In Book: B Group Viramins-Current Uses and Perspectives . Edited by Le Blanc J.G., 
Giori G.S Intech Open,  London, United Kingdom , 2018. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА 

Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, кандидатот д-р 
Талија Христовска, ги исполнува и посебните услови за избор во звање предвидени со 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во  наставно научни, наставно-стручни, 
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научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски ”-Битола. Од 
наведените критериуми во Анекс 1 од Правилникот кандидатот ги исполнува условите обележани 
со Х 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка 

работа

УС
ЛО
ВИ

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)

                                  

Х 
                    

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

  
Х

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

Х

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

Х

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

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
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Член   е   
во 
институци
и

домашн
и

или странск
и

научн
и

здружениј
а,

друштв
а,

асоцијаци
и

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
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научно- истражувачки подмладок

УС
ЛО
ВИ

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
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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

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.

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

  Х

вкупно исполнети услови од втор 
критериум

   1

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка 

дејност

УС
ЛО
ВИ

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

Х

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

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 Х

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
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

        Разгледувајќи ги достигнувањата и ангажирањето на полето на едукација и научно 
истражувачка дејност на кандидатот д-р Талија Христовска, доктор по ветеринарна медицина, 
Рецензентската комисија констатира дека пријавениот кандидат ги исполнува условите за избор во 
наставно-научно звање доцент, согласно член 165,166,172,173 од Законот за високо 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. 
        Рецензентската комисија едногласно му предлага на Наставно-научниот совет на 
Ветеринарниот факултет  Битола, единица во состав на Универзитетот “Св. Климент Охридски” 
Битола, да го избере кандидатот д-р Талија Христовска, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ,  
за наставник од научните области 40715 Фармакологија и токсикологија и 40734 Друго, во 
наставно-научно звање ДОЦЕНТ. 

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

Х

Учествувал во промотивни активности на факултетот Х

Бил уредник на речник или енциклопедија

Регистрира
л 
сопственос
т

патенти/
иновации

прифатен
и

од Државнио
т

заво
д

За индустрис
ка

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.)

Х

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик

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

Вкупно исполнети услови од трет критериум 5

Вкупно исполнети услови од сите критериуми 10
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