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Р Е Ф Е Р А Т 

За избор на наставник во сите наставно - научни звања од научните 

области: 40703 – Физиологија, 40709 – Патолошка физиологија, 40734 – Друго на 

Ветеринарен Факултет - Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола 

 
Врз основа на Конкурсот за избор во наставно-научно  звање на Ветеринарниот 

факултет во Битола објавен во дневниот весник “Нова Македонија” и “Вечер“ од 
02/03.09.2017 и “Коха” 04.09. 2017 година, Наставно-научниот совет на Ветеринарен 
факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, на седницата одржана 
на ден 12. 09. 2017 година донесе Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на наставник во наставно –научно звање  од областите 40703 – Физиологија, 
40709 – Патолошка физиологија и 40734 – Друго, во следниот состав: 

1. Проф. д-р Сузана Патчева – Хидробиолошки завод Охрид - претседател,   
2. Доц. Д-р Снежана Михајловска – ЈЗУ Клиничка болница “Др. Трифун 

Пановски“ – Битола -  член,  
3. Доц. д-р Панче Дамески, Ветеринарен факултет – Битола- член, 

Комисијата после разгледување на поднесените материјали го  изготви и поднесува 
следниот  
 
                                                               Р е ф е р а т 

 
           На распишаниот Конкурс бр.04-254/1 за избор во наставно-научно звање од 
областите Физиологија, Патолошка физиологија и друго се јави 1 (еден) кандидат и 
тоа: 

  Д-р Петар Додовски, ДВМ 

Биографија на кандидатот 

1. Кандидатот д-р Петар Додовски, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, роден 
на 12 07 1974 во Битола, со место на живеење Битола Р. Македонија  
• Дипломирал на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје 2000 година. 
• Докторски студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Белград Р. Србија 

запишал во академската 2010/11 во стручна област на студии : ветеринарни 
науки. Во 2016 година успешно ја брани својата докторска дисертација и се 
здобива со научна титула Доктор на медицински науки - ветеринарна медицина. 

• Во периодот 2009 - 2012 е вработен на ветеринарен факултет Битола на 
позиција помлад асистент на предметите Физиологија и Патолошка 
физиологија.  

• Во периодот 2012 – тековно е  вработен на ветеринарен факултет Битола на 
позиција соработник - асистент на предметите Физиологија и Патолошка 
физиологија.  

• Кандидатот Петар Додовски ДВМ во периодот од 2012 до 2016 е ангажиран во 
функција Заменик менаџер за квалитет додека од 2016 – тековно во функција на 
Mенаџер за квалитет во Центарот за научна и апликативна дејност во рамките 
на Ветеринатрен факултет Битола. За извршување на ваквата функција 
посетувал обуки кои се однесуваат на имплементација и контрола на 
меѓународниот Стандард за квалитет  MKC EN ISO/IEC 17025:2006.   
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• Ангажиран е и како Асистент истражувач во лабораторијата за генетика и 
молекуларна биологија при Центарот за научна и апликативна дејност - 
Ветеринарен факултет- Битола (2013 – тековно) за што посетувал соодветни 
обуки во земјава и странство. 

• Кандидатот поседува сертификати од обуки за имплементација и користење на 
методи од молекуларната биологија и имунологија во референтни лаборатории. 

• Учесник е на неколку конференции и едукативни собири од национален и 
меѓународен карактер како и студиска посета и тренинг на Ветеринарен 
факултет во Љубљана Словенија. 

• Тековно е дел од тимот на Проектот од меѓународен карактер со наслов:  
"Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross border 
area – acronym: PAPESHE" (2016 – тековно). 

• Автор и коавтор е на неколку трудови:     
o Богданова Попов Б., Продановска Стојчевска В., Карапетковска 

Христова В., Ристевски М., Додовски П., Пејчиновска Н., Караболовски 
Н., (2010)“ Липидниот статус кај пациенти со кардиоваскуларни 
заболувања во општина Битола “ , Прв конгрес на студенти по 
здравствени струки и здравствени работници 22-25 Април, 2010 

o Šuluburić A, Trošelj V, Dodovski P, Simeunović P, Trailović D, 2012 Prilog 
ispitivanju kondicije i zdravstvenog stanja domaćeg brdskog konja na staroj 
planini, Zbornik Predavanja; Trеñeg regionalnog savetovanja  “Uzgoj 
reprodukcija i zdravstvena zaštita konja“Novi sad 29-30 pp 177-183 

o Cilev, G., Petreski, A., Jankovski, V., Gacovski, Z., Dodovski, P. (2013) 
Specifity of clinical course and risk factors associated with the progression of 
hepatitis C in patients of hemodialysis Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine, (2013), 16, Suppl. 1, 95-104, Stara Zagora, Bulgaria 

o Šamanc H, Sladojević Ž, Vujanac I, Prodanović R, Kirovski M, Dodovski P, 
Kirovski D., 2013 RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH OF NURSING 
PIGS AND COMPOSITION OF SOW COLOSTRUM AND MILK FROM 
ANTERIOR AND POSTERIOR MAMMARY GLANDS Acta Veterinaria 
(Beograd), Vol. 63, No. 5-6, 537-548 

o Prodanović R, Kirovski D, Vujanac I, Dodovski P, 2014 Relationship between 
serum iron and insulin-like growth factor-I concentrations in 10-day-old 
calves ACTA VET. BRNO, 83:133–137 

o Karabolovski N., Pejcinovski N., Shoklarovska C., Dodovski P., Dameski P., 
CANINE MAMMARY TUMORS, PREVALENCE AND  
PATHOHISTOLOGICAL CLASSIFICATION. 2015 636.7.09:618.191-
006.6-091.8 Horizonti 

o Kirovski, Danijela, Petar Dodovski, ðorñe Savić, Ivan Vujanac, Radiša 
Prodanović, Milorad Mirilović, Željko Sladojević, and Ana Djordjević. 
"Placental Iodothyronine Deiodinases Expression in Pregnant Cows Exposed 
to Propylthiouracil (Ptu) and Thyroid Axis Activity of their Calves." Acta 
Veterinaria 66, no. 1 (2016): 61-75      
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 Следејќи ја целокупната активност на д-р Петар Додовски, доктор по ветеринарна 
медицина, ДВМ, во целина, Рецензентската комисија смета дека кандидатот во текот на 
неговиот работен стаж перманентно се усовршува на научно-истражувачки и стручен 
план и е успешно ангажиран во наставата. Во прилог на тоа се и резултатите од 
студентската анкета спроведена на Ветеринарен факултет Битола за оценување на 
наставно-образовната дејност на соработниците каде бил оценет со вкупна просечна 
оценка од 4,73. Од досегашната работа на 
 д-р Петар Додовски може да се забележи дека сериозно и успешно навлегол во 
проучувањето на ветеринарната научна област Физиологија и Патолошка физиологија. 

 Врз основа на Законот за високо образование, како и приложената биографија, 
списокот на приложените научни и стручни трудови, досега покажаните резултати во 
работата и личното познавање на кандидатот, рецензенската комисија едногласно 
предлага Д-р Петар Додовски да биде избран во звањето Доцент во 40703 – 

Физиологија, 40709 – Патолошка физиологија, 40734 – Друго на Ветеринарниот 
факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски“ Битола, бидејќи ги исполнува 
законските услови. 

 

1. Проф. д-р Сузана Патчева, с.р 
 
2. Доц. Д-р Снежана Михајловска, с.р 

 
3. Доц. д-р Панче Дамески, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


