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РЕФЕРАТ

Прилог бр. 2

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДИ И
СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА
МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје, објавен во весниците „Слободен
печат“ број 2421 и „Коха“ број 4410 од 4-5 декември 2021 година, за избор на еден
наставник во сите наставно научни звања во наставно-научната област 40728хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло, и врз
основа на Одлуката на Наставно-научниот совет бр. 0202-1817/3 донесена на
24.12.2021 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Павле
Секуловски, редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, д-р Андреј Кирбиш,
редовен професор на Ветеринарниот факултет при Универзитетот во Љубљана,
Република Словенија и д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, редовен професор на
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј” во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на
доставената документација го поднесуваме следниов
И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања
во научната област хигиена и технологија на производи и суровини од
животинско потекло, во предвидениот рок се пријави д-р Деан Јанкулоски,
вонреден професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот доц. д-р Деан Јанкулоски е роден на 23.IX 1973 година, во Скопје.
Средно образование завршил во Скопје. Со високо образование се стекнал на
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Дипломирал во декември 1999
година, со просечен успех 9,31.
Кандидатот активно се служи со англискиот јазик.
Постдипломските студии ги запишал на Факултетот за земјоделски науки и
храна во Скопје во учебната 2005/2006 година. На 25 јули 2007 година го
одбранил магистерскиот труд на тема „Контаминација со Listeria monocytogenes
во погоните за производство и преработка на прехранбени производи од
анимално потекло во Република Македонија” и се стекнал со звањето магистер
по квалитет и безбедност на храна.
На 10 август 2012 година, успешно ја одбранил докторската дисертација под
наслов „Генетска типизација на изолатите од Listeria monocytogenes по должина
на синџирот на храна во Република Македонија и нивното влијание врз
производството на безбедна храна”, пред Комисија во состав: д-р Ристо
Проданов, редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, д-р Зехра Хајрулаи Муслиу,
вонреден професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, д-р Павле Секуловски, вонреден
професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот
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„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, д-р Славчо Мреношки, вонреден професор на
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј” во Скопје, и д-р Дине Митров, вонреден професор на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје. Со тоа се стекнал со научниот степен доктор на науки од областа на
ветеринарната медицина.
На 1.X 2012 година е избран во звањето доцент на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје, во областа хигиена и технологија на производи и суровини
од анимално потекло.
Последниот реферат за избор во вонреден професор е објавен во Билтен
бр.1147 од 1.7.2017 година.
Д-р Деан Јанкулоски во моментов е во редовен работен однос како вонреден
професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата,
објавени во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со бр.
819 од 15 јануари 2003 година, бр. 898 од 1 јуни 2006 година, бр. 930 од 15
ноември 2007 година, бр. 993 од 1 октомври 2010 година, бр. 1038 од 14.9.2012
година (стр. 196-218) (доцент) и бр. 1147 од 1.7.2017 година (вонреден професор),
како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот
од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена
документација која е од важност за изборот.
НАУЧНИ,

СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ
ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Факултет за
ветеринарна медицина, кандидатот д-р Деан Јанкулоски изведува теоретска и
практична настава (вежби) по предметите: Контрола на хигиена и технологија
на млеко, Контрола на хигиена и технологија на месо, Вовед во хигиена на храна,
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство и Пракса во претпријатија за
преработка на храна. Исто така, кандидатот изведува настава на трет циклус –
докторски студии по Безбедност на храна и втор циклус на стручните
специјалистички студии по Квалитет и безбедност на храна.
Кандидатот е ментор на 1 докторска работа и учествувал како член во
комисија за оцена и одбрана на 5 докторски дисертации.
Научноистражувачка дејност
Д-р Деан Јанкулоски, од последниот избор, има објавено вкупно 28 научни
трудови од соодветните научни области, од кои 3 научни труда во научно
списание со импакт-фактор (фактор на влијание), 4 труда во меѓународни
научни списанија, односно меѓународни научни публикации и 21 труд
(апстракти) во зборници од научни собири.
Д-р Деан Јанкулоски бил раководител на 1 национален, а учествувал и како
член и во повеќе меѓународни и национални проекти.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Деан Јанкулоски активно е вклучен во стручно-апликативната работа
преку лабораториите за микробиологија на храна и храна за животни и
Лабораторијата за молекуларни анализи на храна и ГМО.
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Од 2013 година е раководител на Институтот за храна при Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје.
Член е на повеќе факултетски комисии. Кандидатот активно учествува во
промотивни активности на Факултетот во земјата и во странство.
Остварил повеќе стручни усовршувања и престои во странство.
Д-р Деан Јанкулоски е автор на учебното помагало „Прирачник за надзор
на антимикробната отпорност на Campylobacter spp. ISBN 978-9989-774-35-5”.
Член е на Организациониот одбор на меѓународната научна конференција
„Денови на ветеринарна медицина”, организирана од неговиот матичен
факултет,
Член е на локалниот уредувачки одбор на Македонски ветеринарен преглед,
научно-стручно списание чиј издавач е Факултетот за ветеринарна медицина во
Скопје.
Член е на VPHA (Veterinary Public Health Association) од Велика Британија,
Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни на Република
Македонија и е контакт-лице за INFOSAN за Република Македонија и бил член
на Научниот комитет за ГМО 2017 – 2021 година.
Кандидатот е лиценциран судски вештак од областа на ветеринарството.
Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес.
Активно е вклучен во работата на стручни комисии и работни групи при
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, и тоа: Комисија за изготвување
на предлог-наставен план и програма за специјалистичките стручни студии од
втор циклус по Квалитет и безбедност на храна, Комисија за изготвување на
Стратегијата за развој на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје,
Комисија за изготвување на Правилникот за систематизација на работните
места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за
ветеринарна медицина – Скопје, Комисија за изработка на Деловник за начин
на работа и одлучување на Наставно-научниот совет, Деканатската управа,
работните и стручните тела, комисиите и внатрешните организациони единици
на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, Работна група за изработка
на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стекнување и
распределба на вкупниот приход на Факултетот за ветеринарна медицина во
Скопје и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
платите и надоместоците на вработените на Факултетот за ветеринарна медицна
во Скопје; член e на Кризен штаб на Факултетот за ветеринарна медицина во
Скопје за превенција од ширење на коронавирусот, како и други комисии и тела
поврзани со промоцијата и работата на Факултетот.
Д-р Деан Јанкулоски е член на еден меѓународен уредувачки одбор на
странско научно списание.
Член е на организациони одбори на симпозиуми, односно конгреси во
странство.
Кандидатот е уредник на монографијата „90 години ветеринарна наука и
едукација”, чиј издавач е Факултет за ветеринарна медицина во Скопје (ISBN
978-9989-774-28-7).
Бил член на една рецензентска комисија за избор на лица во наставнонаучно звање.
Во изборниот период, д-р Деан Јанкулоски учествувал во изготвување и
пријавување на еден меѓународен научен проект.
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Оценка од самоевалуација
Кандидатот д-р Деан Јанкулоски доби позитивни оценки од анонимно
спроведените анкети на студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во
Скопје, со Одлука на ННС со бр. 0202-398/2 од 10.3.2017, Одлука на ННС со бр.
0202-1709/4 од 27.9.2017, Одлука на ННС со бр. 0202-804/2 од 28.5.2018, Одлука
на ННС со бр. 0201-414/3 од 14.3.2019, Одлука на ННС со бр. 0202-153/10 од
13.02.2020 и Одлука на ННС со бр. 0202-437/7 од 16.4.2021 година.
Напомена: Членот на Комисијата, д-р Андреј Кирбиш, редовен професор на
Ветеринарниот факултет при Универзитетот во Љубљана, Република Словенија,
го познава македонскиот јазик.
Заклучок и предлог
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање
на кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува
наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност,
како и дејноста од поширок интерес на д-р Деан Јанкулоски.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот
од последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Деан Јанкулоски
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование
и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови да
биде избран во звањето редовен професор во научната област хигиена и
технологија на производи и суровини од животинско потекло.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи
на Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје,
д-р Деан Јанкулоски да биде избран во звањето редовен професор во научната
област хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Павле Секуловски, с.р.
редовен професор,
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Проф. д-р Андреј Кирбиш, с.р.
редовен професор,
Ветеринарен факултет,
Универзитет во Љубљана
Проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, с.р.
редовен професор,
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

99

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1255, од 15.2.2022

ОБРАЗЕЦ1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Деан Миле Јанкулоски
(име, татково име и презиме)
Институција: Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ –
НАУЧЕН СОВЕТНИК
Исполнетост на
Ред.
ОПШТИ УСЛОВИ
општите услови
број
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот
и вториот циклус *
да

2

3

3.1.1

3.1.2

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,36
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10
Научен степен – доктор на науки од научната област за која се
избира
Назив на научната област: хигиена и технологија на производи и
суровини од животинско потекло; поле: ветеринарна медицина;
подрачје: земјоделски и ветеринарни науки (биотехнички науки).
Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Macedonian veterinary Macedonian
Veterinary Review
2. Назив на електронската база на списанија: Еbsco, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
3. Наслов на трудот: Prevalence of the enterotoxigenic
staphylococcus aureus strains isolated from raw milk and cheese
produced in North Macedonia
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
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Ред.
број

3.1.3

3.1.4

3.1.5

ОПШТИ УСЛОВИ
1. Назив на научното списание: Journal of Food Quality and Hazards
Control 6
2. Назив на електронската база на списанија: Еbsco, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
3. Наслов на трудот: Acrylamide Content in Food Commodities
Consumed in North Macedonia and Its Risk Assessment in the
Population
4. Година на објава: 2019
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Kafkas Universitesi Veteriner
Fakultesi Dergisi 25
2. Назив на електронската база на списанија: Еbsco, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
3. Наслов на трудот: Development and validation of LC-MS/MS
method for determination of ten beta agonists in bovine urine
4. Година на објава: 2018
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Prevalence, Detection of Resistance
Genes and Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni in
Broilers in North Macedonia
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus, Web of
Science
3. Наслов на трудот: Isolation rate of Campylobacter spp. and
detection of virulence genes of Campylobacter jejuni across the broiler
chain
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска
база на списанија со трудови достапна на интернет, како што се:
Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report,
SCImago Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја
утврди Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Macedonian veterinary
Macedonian Veterinary Review
2. Назив на електронската база на списанија: Еbsco, Scopus, Web
of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
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Ред.
број

3.2

ОПШТИ УСЛОВИ
3. Наслов на трудот: Determination of Aflatoxins an ochratoxins A in
animal liver using HPLC-FD method with immunoaffinity column clean up
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: BMC Chemistry
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и
припадност по земји):
Senior Editorial Board Members
Vassya Bankova, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
Avishek Paul, University of Glasgow, UK
Livia Simon Sarkadi, Budapest University of Technology and
Economics, Hungary
Alison Willows, University of Brighton, UK
Rui Yang, Tsinghua University, China
Peng Zhan, Shandong University, China
Vania Zuin, Federal University of São Carlos, Brazil
3. Наслов на трудот: A new LC–MS/MS method for multiple

Исполнетост на
општите услови
да/не

да

residues/contaminants in bovine meat
3.3

4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија
и/или ОЕЦД
1. Назив на научното списание: Beverages
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Basel, Switzerland

3. Наслов на трудот: Detection and Pulsed-Field Gel
Electrophoresis Typing of Listeria monocytogenes Isolates from
Milk Vending Machines in Croatia
3.4

да

4. Година на објава: 2019
Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји
1. Назив на зборникот: Proceedings of international

conference on agriculture and life science (ICOLAS III)
2. Назив на меѓународниот собир: international conference on
agriculture and life science

да

3. Имиња на земјите: САД, Швајцарија, Италија, Албанија,
Канада, Германија, Франција
4. Наслов на трудот: Antimicrobial resistance of commensal

Escherichia coli isolated from dairy cow feces
4.1

5. Година на објава: 2021
Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира ***
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост на
општите услови
да/не

1. Наслов на учебникот, монографијата,
практикумот или збирката задачи: ПРИРАЧНИК
за надзор на антимикробната отпорност на
Campylobacter spp. ISBN 978-9989-774-35-5
4.2

5
6

2. Место и година на објава: Скопје, 2021
Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира ***

1. Наслов на учебникот, монографијата,
практикумот или збирката задачи:
МОНОГРАФИЈА „90 години ветеринарна наука и
едукација” ISBN 978-9989-774-28-7

да

2. Место и година на објава: Скопје, 2017
Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор,
датум и број на Билтен: бр. 1147 од 1.7.2017
Има способност за изведување на високообразовна дејност

да
да

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во
Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование (Службен
весник на Републиа Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се
однесуваат на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00
(осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат остварено просечен успех
од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под
реден број 1 не се пополнува.
За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна публикација,
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува во Образец 2.
**

***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на стапувањето во сила
на Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр.82/2018).

103

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1255, од 15.2.2022

ОБРАЗЕЦ

АНЕКС 2

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО,
НАУЧНО, НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Деан Миле Јанкулоски
(име, татково име и презиме)
Институција: Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: хигиена и технологија на производи и суровини од
животинско потекло
НАСТАВНО - ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста
бр0ј
Одржување на настава
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар (2+2),
1.
2017/2018
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар (2+3),
2.
2017/2018
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар (2+2),
3.
2018/2019
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар (2+3),
4.
2018/2019
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар (2+2),
5.
2019/2020
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар (2+3),
6.
2019/2020
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар (2+2),
7.
2020/2021
8. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар (2+2), 2017/2018
9. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар (2+2), 2018/2019
10. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар (2+2), 2019/2020
11. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар (2+2), 2020/2021
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар (2+2),
12.
2017/2018
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар (2+2),
13.
2018/2019
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар (2+2),
14.
2019/2020
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар (2+2),
15.
2020/2021
Одржување на вежби (практична настава)
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар (2+2),
16.
2017/2018
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар (2+3),
17.
2017/2018
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар (2+2),
18.
2018/2019
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар (2+3),
19.
2018/2019
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар (2+2),
20.
2019/2020
104
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Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар (2+3),
2019/2020
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар (2+2),
22.
2020/2021
23. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар (2+2), 2017/2018
24. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар (2+2), 2018/2019
25. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар (2+2), 2019/2020
26. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар (2+2), 2020/2021
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар (2+2),
27.
2017/2018
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар (2+2),
28.
2018/2019
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар (2+2),
29.
2019/2020
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар (2+2),
30.
2020/2021
Консултации со студенти
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар,
31.
(2017/2018, 16 студенти
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар,
32.
2017/2018, 16 студенти
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар,
33.
2018/2019, 5 студенти
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар,
34.
2018/2019, 5 студенти
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар,
35.
2019/2020, 15 студенти
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, летен семестар,
36.
2019/2020, 15 студенти
Хигиена и технологија на месо, риби, јајца и мед, зимски семестар,
37.
2020/2021, 9 студенти
38. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар, 2017/2018, 16 студенти
39. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар, 2018/2019, 5 студенти
40. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар, 2019/2020, 15 студенти
41. Хигиена и технологија на млеко, зимски семестар, 2020/2021, 9 студенти
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар,
42.
2017/2018, 16 студенти
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар,
43.
2018/2019, 5 студенти
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар,
44.
2019/2020, 15 студенти
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, летен семестар,
45.
2020/2021, 9 студенти
Настава во школи и работилници
Учество во Годишна работилница на EURL Campylobacter, 28 – 30 мај
46. 2018 година, Упсала, Шведска (Одлука бр. 0201-690/3-18 од 3.5.20218
година)
Учество на VI конгрес на Здружението на микробиолози на Македонија
47.
со меѓународно учество, 31.5 – 2.6.2018 година), Охрид, Македонија
Учество на тренинг-активности за превенција и контрола на
48. антимикробната резистенција во контекст на пристапот едно здравје со
цел превенција и контрола на инфекциите и редукција на
21.
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антимикробната резистенција, 11-14.12.2017 година, Прага, Чешка
Република (Одлука бр. 0201-2211/3-14 од 15.12.2017 година).
Учество на конференција: International Mass Spectrometry Arena” 2349. 25.04.2018 година, Варшава, Поска (Одлука бр. 0201-591/5-1 од 16.04.2021
година)
Учество на 7. Конгрес за ветеринарна едукација и наука, 5-8.10.2017
50. година, Хазгеб, Хрватска (Одлука бр. 0201-1735/4-13 од 27.09.2017
година).
Учество на 59. Меѓународна конференција за индустрија за месо, 151.
4.10.2017 година (Одлука бр. 0201-1735/4-13 од 27.09.2017 година).
CEEPUS Teacher mobility, CIII-HR-0107-11-1718-M-113877, VetNEST, Host
52. institution: University of Zagereb, Faculty of veterinary medicine, Letter of
confirmation 17.05.2018 година.
Член на комисија за оцена или одбрана на докторски труд
Комисија за одбрана на докторскиот труд под наслов: „Ентеротоксогени
53. соеви на стафилококи во млечната индустрија во РС Македонија“,
(Одлука бр. 0202-1343/9 од 30.9.2021 година)
Комисија за оценка на докторскиот труд под наслов: „Типизација на
54. Campylobacter spp. во синџирот на храна“, поднесен од кандидатот м-р
Љупчо Ангеловски, (Одлука бр. 0202-851/3 од 29.6.2021 година).
Комисија за одбрана на докторскиот труд под наслов: „Мултирезидуална
анализа на антибиотици во млеко со примена на LCMS/MS-метод“,
55.
поднесен од кандидатот м-р Ѓулаи Алија (Одлука бр. 0202-437/8 од
16.4.2021 година)
Комисија за одбрана на докторскиот труд под наслов: „Оптимизација и
валидација на Real-time PCR-метод за анализа на генетски
56.
модифицирана храна“, поднесен од кандидатот Арита Сабриу, (Одлука
бр. 0202-1343/10 од 30.09.2021 година).
Комисија за одбрана на докторскиот труд под наслов: „Типизација на
57. Campylobacter spp. во синџирот на храна“, поднесен од кандидатот
Љупчо Ангеловски, (Одлука бр. 0202-663/5 од 25.5.2021 година)
Позитивно рецензиран универзитетски учебник
Автор – Прирачник за надзор на антимикробната отпорност
на Campylobacter spp.; проф. д-р Ромел Велев, доц. д-р
Голубинка Бошевска, проф. д-р Елена Трајковска Докиќ,
проф. д-р Деан Јанкулоски, н. сор. д-р Гордана Мирчевска,
58.
м-р Љупчо Ангеловски (Одлука бр. 0202-1610/4 од 19.11.2021
година) CIP – Каталогизација во публикација Национална и
универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Скопје
579.835.12.017.4:615.33(035)
615.33.015.8:579.835.12(035),
ISBN 978-9989-774-35-5, COBISS.MK-ID 56030725
ВКУПНО
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста
бр0ј
Учесник во меѓународен проект
1.
Integrated Radiometric and Complementary Techniques for Mixed
Contaminants and Residues in Food. IAEA (17.03.2017-16.03.2022)
Учесник во национален проект
2. Проценка на контаминацијата на некои видови храна со акриламид како
продукт на реакцијата и евалуација на одредени постапки за негова
редукција во термички обработени производи од компир. Финансирано
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од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр.02-417/55
од 26.3.2018)
3. Биомониторинг на антимикробна отпорност и типизација на патогени и
коменсални бактерии во отпадни води од објекти на производство на
храна. Финансирано од Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
(Одлука бр. 02-613/6 од 18.5.2021)
4. Антимикробна резистенција кај изолати на коменсална Escherichia coli во
Република Северна Македонија (Одлука бр. 0202-2090/3 од 3.12.2019)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е објавен трудот,
во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на списанија со
трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus,
Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank,
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и
Реферативный журнал "Математика" или друга база на списанија која
ќе ја утврди Националниот совет за високо образование
5. Biljana Stojanovska-Dimzoska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Zehra
Hajrulai-Musliu, Risto Uzunov, Aleksandra Angeleska, Dean Jankuloski,
Katerina Blagoevska, DETERMINATION OF AFLATOXINS AND
OCHRATOXIN A IN ANIMAL LIVER USING HPLC-FD METHOD WITH
IMMUNOAFFINITY COLUMN CLEAN-UP, Mac Vet Rev 2021; 44 (2): 119-127,
https://doi.org/10.2478/macvetrev-2021-0017
6. Ljupco Angelovski, Zagorka Popova, Katerina Blagoevska, Sandra Mojsova,
Marija Ratkova Manovska, Mirko Prodanov, Dean Jankuloski, Pavle
Sekulovski, ISOLATION RATE OF CAMPYLOBACTER SPP. AND
DETECTION OF VIRULENCE GENES OF CAMPYLOBACTER YEYUNI
ACROSS THE BROILER CHAIN, Mac Vet Rev 2021; 44 (2): 149-157.
7. Marija Ratkova Manovska, Mirko Prodanov, Ljupcho Angelovski, Dean
Jankuloski, Pavle Sekulovski, PREVALENCE OF THE ENTEROTOXIGENIC
STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED FROM RAW MILK AND
CHEESE PRODUCED IN NORTH MACEDONIA, Mac Vet Rev 2021; 44 (1): 7177
8. Nevijo Zdolec, Dean Jankuloski, Marta Kiš, Brigita Hengl and Nataša Mikulec,
Detection and Pulsed-Field Gel Electrophoresis Typing of Listeria
monocytogenes Isolates from Milk Vending Machines in Croatia, Beverages
2019,
5,
46;
doi:10.3390/beverages5030046
www.mdpi.com/journal/beverage.
9. E. Dimitrieska-Stojkovikj, A. Angeleska, B. Stojanovska-Dimzoska, Z.
HajrulaiMusliu,D. Koceva, R. Uzunov, G. Ilievska, G. Stojković, D. Jankuloski.
Acrylamide Content in Food Commodities Consumed in North Macedonia and
Its Risk Assessment in the Population. Journal of Food Quality and Hazards
Control 6 (2019) 101-108. DOI: 10.18502/jfqhc.6.3.1383
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно
списание кое има импакт-фактор за годината во која е објавен трудот,
во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на списанија со
трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus,
Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга
база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
10. Zehra Hajrulai Musliu, Risto Uzunov, Stefan Jovanov, Dean Jankuloski,
Velimir Stojkovski, Lazo Pendovski and James Jacob Sasanya, A new LC–
MS/MS method for multiple residues/contaminants in bovine meat, BMC
Chemistry (2021) 15:62 https://doi.org/10.1186/s13065‑021‑00788‑5 (IF=
107
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2.094)
Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu, Velimir Stojkovski, Elizabeta
Dimitrieska Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Pavle Sekulovski, Dean
Jankuloski. Development and Validation of LC-MS/MS Method for
Determination of Ten Beta Agonists in Bovine Urine. Kafkas Univ Vet Fak
Derg, 25 (1): 55-60, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20324 (IF =0.75)
12. Valerij Pažin, Dean Jankuloski, Lidija Kozacinski, Vesna Dobranic, Bela Njari,
Željka Cvrtila, José Manuel Lorenzo and Nevijo Zdolec, Tracing of Listeria
monocytogenes Contamination Routes in Fermented Sausage Production
Chain by Pulsed-Field Gel Electrophoresis Typing, Foods 2018, 7, 198;
doi:10.3390/foods7120198 (IF =3.011)
Трудови
со
оригинални
научни
резултати,
објавени
во
стручно/научнопопуларно списание со меѓународен уредувачки одбор
во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот
број на членови
13. Mojsova S., Angelovski Lj., Jankuloski D.,Simonovska J., Velickova E..
Antimicrobial effect of oregano-chitosan double coatings on Listeria
monocytogenes in meat products IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science conferenceseries.iop.org/ees Volume 333, 2019, p.
497-502
14. Angelovski Lj., Popova Z., Blagoevska K., Mojsova S., Ratkova Manovska M.,
Prodanov M., Jankuloski D., Sekulovski P. Prevalence, Detection of Resistance
Genes and Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni in Broilers in
North Macedonia. Veterinary Sciences: Research and Reviews, 7(2), 2021, p.
101-108.
Трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавени во
зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на програмскиот
или научниот комитет се однајмалку три земји
15. R. Uzunov, Z.H. Musliu, M. Arapceska, E.D. Stojkovic, B.S. Dimzoska, D.
Jankuloski, V. Stojkovski and L. Pendovski Development and validation of GCFID method for detection of vegetable oils in dairy products pg. 475,
Wageningen Academic Publishers 2018, DOI 10.3920/978-90-8686-8698_75.
16. Ljupčo Angelovski, Dean Jankuloski, Radmila Črčeva Nikolovska, Aleksandra
Angjeleska, Pavle Sekulovski (Veterinarski fakultet, Skopje – Sjeverna
Makedonija) Pitanje antimikrobne rezistencije na nivou farme The issue of
antimicrobial resistance on farm-level, ZBORNIK SAŽETAKA 26.
MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA KRMIVA 2019 pg. 101
17. Aleksandra Angeleska, Radmila Črčeva Nikolovska, Elizabeta Dimitrieska
Stojkovik, Zehra Hajrulai-Musliu, Ljupčo Angelovski, Biljana Dimzovska, Dean
Jankuloski (Veterinarski fakultet, Skopje – Sjeverna Makedonija) Razine
zračenja u uzorcima dikalcijevog fosfata (DCP) metodom gama spektrometrije
Radiation levels in samples of dicalcium phosphate (DCP) with a gamma
spectrometry method, ZBORNIK SAŽETAKA 26. MEĐUNARODNOG
SAVJETOVANJA KRMIVA 2019, pg. 118
Апстракти објавени во зборник на меѓународна конференција
18. Lj. Angelovski, S. Mojsova, D. Jankuloski, Effect of organic acids on pathogen
microorganisms in meat Book of abstracts EUROMICROPH 12-14th February
Lisbon, Portugal 2020 pg39
19. S. Mojsova, Lj. Angelovski, D. Jankuloski Effect of bacteriocins on pathogen
microorganisms in cheese Book of abstracts EUROMICROPH 12-14th February
Lisbon, Portugal 2020,pg47
11.
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20. M.Keluku, K.Blagoevska, M.Ratkova, S.Mojsova, ZH. Musliu, D.Jankuloski.
Antimicrobial resistance of commensal Escherichia coli isolated from dairy cow
feces. 3rd International conference on Agriculture and life Scienses (ICOALSIII)
1-3 November Tirana 2021, p451-452
21. Lj. Angelovski, S. Mojsova, D. Jankuloski, Effect of organic acids on pathogen
microorganisms in meat, Book of abstracts Lisbon, Portugal 2020, pg. 39
22. S. Mojsova, Lj. Angelovski, D. Jankuloski Effect of bacteriocins on pathogen
microorganisms in cheese Book of abstracts, EUROMICROPH Lisbon,
Portugal 2020,pg. 47
23. Velimir Stojkovski, Stefan Jovanov, Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu,
Dean Jankuloski. Determination of Synthetic Colors in Selected Market Foods
in Macedonia By Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography
With UVVisible Diode- Array Detection. Book of Abstracts. 8. National / 2.
International Veterinary Food Hygiene Congress 24-27th October 2019
Antalya, p.110
24. Biljana Stojanovska-Dimzoska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Zehra
Hajrulai-Musliu, Risto Uzunov, Aleksandra Angeleska, Dushica Koceva, Dean
Jankuloski (2018) Occurrence and estimation of aflatoxins and ochratoxin A
exposure in some food commodities. Book of abstracts of the Joint meeting:
5th International Vet-Istanbul Group Congress and 8th International Scientific
Meeting Days of Veterinary Medicine, Ohrid, Macedonia, September 23-27, p.
190
25. Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj, Dushica Koceva, Aleksandra Angeleska,
Biljana Stojanovska-Dimzoska, Gordana Ilievska, Risto Uzunov, Stefan
Jovanov, Zehra Hajruali-Musliu, Dean Jankuloski (2018) Optimization and
validation of LC-MS/MS method after Quechers sample preparation for
determination of fipronil and its metabolites in eggs and chicken muscle. Book
of abstracts of the Joint meeting: 5th International Vet-Istanbul Group
Congress and 8th International Scientific Meeting Days of Veterinary
Medicine, Ohrid, Macedonia, September 23-27, p. 85
26. Stefan Jovanov, Zehra Hajrulai-Musliu, Risto Uzunov, Velimir Stojkovski,
Elizabeta Dimitrieska- Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Dean
Jankuloski. Detection of artificial sweeteners and food preservatives in energy
drinks with HPLC-DAD method. Proceedings. 5th International Vet-Istanbul
Group Congress and 8th International Scientific Meeting “Days of Veterinary
Medicine 2018”, Ohrid, R. Macedonia.
27. Zehra Hajrulai-Musliu, Velimir Stojkovski, Risto Uzunov, Vangelica
Enimiteva, Stefan Jovanov, Elizabeta Dimitrieska- Stojkovic, Biljana
Stojanovska-Dimzoska, Dean Jankuloski. Honey sugars analysis by HPLC-RID
method. Proceedings. 5th International Vet-Istanbul Group Congress and 8th
International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine 2018”, Ohrid, R.
Macedonia
28. Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu, Velimir Stojkovski, Elizabeta
Dimitrieska Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Stefan Jovanov, Dean
Jankuloski. Determination of β-agonist residues in liver using LC-MS/MS
method. Proceedings. 5th International Vet-Istanbul Group Congress and 8th
International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine 2018”, Ohrid, R.
Macedonia
29. Gordana Ilievska, Katerina Blagoevska, Dean Jankuloski, Evaluation of a TaqMan ® based commercial kit for detection of chicken DNA in minced meat
product, PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON
AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES (ICOALS III), Agricultural University
of Tirana, pg. 30-32
30. Maksud Kerluku, Katerina Blagoevska, Marija Ratkova Manovska, Sandra
Mojsova, Zehra Hajrulai Musliu, Dean Jankuloski, Antimicrobial resistance of
109
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commensal Escherichia coli isolated from dairy cow feces, PROCEEDINGS OF
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES
(ICOALS III), Agricultural University of Tirana, pg. 451-452.
31. Martin Nikolovski, Risto Uzunov, Miroslav Radeski, Dean Jankuloski, Igor
Ulchar, Lazo Pendovski, Zehra Hairulai Musliu. Animal stress as a risk factor
in animal rescuing operations. International animal rescue conference, Book of
Abstracts pp. 24, 08 July 2017; ISBN: 978-605-82095- 0-3
32. Lazo Pendovski, Martin Nikolovski, Vlatko Ilieski, Florina P. Percinik, Nikola
Adamov, Zehra H. Musliu, Dean Jankuloski, Miroslav Radeski. Animal welfare
– general considerations in disasters. International animal rescue conference,
Book of Abstracts pp. 18, 08 July 2017; ISBN: 978-605- 82095-0-3
33. S Mojsova, L Angelovski, D Jankuloski, J Simonovska and E Velickova,
Antimicrobial effect of oregano-chitosan double coatings on Listeria
monocytogenes in meat products, The 60th International Meat Industry
Conference MEATCON2019, IOP Conf. Series: Earth and Environmental
Science 333 (2019) 012082, doi:10.1088/1755-1315/333/1/012082.
34. Angjeleska A., Dimitrieska-Stojkovic E., Hajrulai-Musliu Z., StojanovskaDimzoska B., Uzunov R., Jankuloski D., Crceva-Nikolovska R. (2017)
Investigation of the cultivation influence on the levels of natural radionuclides
in soil from the surrounding of the city of Skopje. 7th International Symposium
on IN situ Nuclear Metrology as a tool for radioecology INSINUME 2017. Book
of abstracts p.49. April 2017 Ohrid, Macedonia.
35. Angjeleska A., Dimitrieska-Stojkovic E., Hajrulai-Musliu Z., CrcevaNikolovska R., Stojanovska-Dimzoska B., Angelovski Lj., Jankuloski D.
Presence of natural radionuclides 226Ra, 232Th and 40K in wheat samples and
assessment of radiation risk index in the surrounding of the city of Skopje
(Republic of Macedonia). 24th International conference “KRMIVA 2017”. Book
of abstracts p.55, 31May-02 Jun 2017, Opatija, Croatia.
Пленарно предавање на научен/стручен собир
36. Пленарна презентација под наслов: “Moleculat characterization of
foodborne pathogens” на 7. Конгрес за ветеринарна едукација и наука, 58.10.2017 година, Хазгеб, Хрватска (Одлука бр. 0201-1735/4-13 од
27.9.2017 година).
37. Пленарна презентација под наслов: “Establishing of molecular food borne
pathogens database at national level and sharing information with other PFGE
surveillance networks” на 59-та Меѓународна конференција за индустрија
за месо, 1-4.10.2017 година (Одлука бр. 0201-1735/4-13 од 27.9.2017
година).
38. Секциско предавање на научен/стручен собир
39. Презентација со наслов “Activities of the NRL-Salmonella to fulfil tasks and
duties of FYROM” 23-ти EURL Salmonella workshop 28-30.05.2018 година ,
Upsala, Sweden, RIVM report 2018, DOI 10.21945/RIVM-2018-0024
ВКУПНО
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СТРУЧНО - АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
поени
Назив на активноста
број
Книга од стручна област ( коавтор)
1.
Cezmi Türkmen, Yücel Türk , Sedat Bilgiç, Halil Selcuk Biricik, Osman
Karabulut, Gürbüz Aksoy, Lazo Pendovski, Zehra H. Musliu, Miroslav
Radeski, Martin Nikolovski, Igor Ulchar, Florina Popovska Percinic, Vlatko
7
Ileski, Irena Celeska, Dean Jankuloski, Vladimir Petkov, Joze Staric,Jozıca
Jezek, Jozko Racnik, Petra Kramarıc, Jurıj Zel. Safe animal rescue awareness
book - For Rescuers And Animal Owners. In the frame of the Erazmus +
110
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Project “Establishment of safer animal rescue capacity” [2015-1-TR01-KA204022441] pp. 1-28, 2017
2.
Cezmi Türkmen, Yücel Turk, Sedat Bilgiç, Halil Selcuk Biricik, Osman
Karabulut, Gürbüz Aksoy, Lazo Pendovski, Zehra H. Musliu, Miroslav
Radeski, Martin Nikolovski, Igor Ulchar, Florina Popovska Percinic, Vlatko
Ileski, Irena Celeska, Dean Jankuloski, Vladimir Petkov, Joze Staric,Jozıca
Jezek, Jozko Racnik, Petra Kramarıc, Jurıj Zel. Safe animal rescue technical
book - For rescuers. In the frame of the Erazmus + Project “Establishment of
safer animal rescue capacity” [2015-1-TR01-KA204-022441] pp. 1-53, 2017
Изготвување и пријавување на научен/образовен меѓународен проект
– соработник
3.
Апликација на проект со наслов “Research of the impact of climate change
on the occurrence and spread of specific zoonotic infectious diseases and
development of preventive models на повик на HORIZON-HLTH-2021ENVHLTH-02 (Environment and health (2021), Proposal no. 101057903”,
(Одлука бр. 0201-1343/11 од 30.9.2021 година).
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен
собир
4.
Член на локален организационен комитет, 5th International Vet-Istanbul
group congress & 8th International scientific meeting days of veterinary
medicine – 2018, Охрид, Македонија
Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно списание
5.
Член на Meat Technology (ISSN 2466-4812). Списание на Institute of
Meat Hygiene and Technology http://www.journalmeattechnology.com/
Раководител на внатрешна организациона единица
6.
Раководител на Институт за храна (2017 – 2021)
Член на факултетска комисија
7.
Комисија за изготвување на Предлог-проект за акредитација на студиска
програма од интегрирани прв и втор циклус студии по ветеринарна
медицина на англиски јазик (Одлука бр. 0202- 1921/4 од 21.11.2018
година).
8.
Комисија за изготвување на Статутот на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје (Одлука бр. 0201 –1097/2 од 2.7.2018 година)
9.
Комисија за изготвување на Деловник за начин на работа и одлучување
на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, работните и
стручните тела, комисиите и внатрешните организациони единици на
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр. 0201 –1208/3
од 17.7.2018 година)
10. Комисија за изготвување на Правилник за начинот и постапката за
финансирање на научноистражувачки проекти на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје, во состав на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје и Правилник за научно и стручно
оспособување на вработените на Факултетот за ветеринарна медицина
во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(Одлука бр. 0201 -1776/8 од 26.10.2018 година)
11. Комисија за изготвување на Предлог-проект за акредитација на студиска
програма од интегрирани прв и втор циклус студии по ветеринарна
медицина на англиски јазик на Факултетот за ветеринарна медицина во
Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ в0 Скопје
(Одлука бр. 0202- 1921/4 од 21.11.2018 година)
12. Комисија за изготвување на предлог за специјалистички студии на
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во состав на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ в0 Скопје (Одлука бр. 02022140/10 од 26.12.2018 година).
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

Комисија за изготвување на предлог-наставен план и програма за
специјалистичките стручни студии од втор циклус по Благосостојба на
животните (Одлука бр. 0202- 171/15 од 13.2.2019 година).
Комисија за утврдување на потреба за отпочнување на постапка за
отворање на трговски друштво (Одлука бр. 0202- 1264/13 од 30.9.2020
година).
Комисија за изготвување на Стратегијата за развој на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр. 0201 –974/4-10 од
13.06.2018 година)
Комисија за изготвување на Правилникот за систематизација на
работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје (Одлука бр. 0201 – 535/6 од
29.3.2019 година)
Комисија за контрола и нештетно отстранување на потрошни
материјали, хумани и ветеринарни лекови, вакцини и препарати за
превентива (екто/еднопаразитици), китови и реагенси кои се користат
за апликативна работа, а се со изминат рок, од Централниот магацин и
Универзитетската ветеринарна болница (Одлука бр. 0201 -227/12-11 од
4.3.2021 година).
Комисија за изработка на Правила за стратешко управување со ризици
на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр. 0201 –
303/3 од 16.3.2021 година).
Комисија за изработка на Статутот на Факултетското студентско
собрание (Одлука бр. 0201 – 41/3 од 13.1.2020 година).
Комисија за изработка на Деловник за начин на работа и одлучување на
Наставно-научниот совет, Деканатската управа, работните и стручните
тела, комисиите и внатрешните организациони единици на Факултетот
за ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр.0201 – 41/4 од 13.1.2020
година)
Работна група за изработка на Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за стекнување и распределба на вкупниот приход на
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и Одлука за изменување
и дополнување на Одлуката за утврдување на платите и надоместоците
на вработените на Факултетот за ветеринарна медицна во Скопје (Одлука
бр.0201 – 152/8-17 од 11.2.2020 година)
Кризен штаб на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје за
превенција од ширење на коронавирусот Covid 19 (Одлука бр.0201 –
371/8 од 11.3.2020 година)
Работна група за реализација на активностите поврзани со тестирање на
Корона вирусот SARS-CoV-2 кој предизвикува COVID – 19 (Одлука бр.
0201 – 471/9 од 30.3.2020 година)
Комисија за изработка на Правилник за избегнување конфликт на
интереси во лабораториите на Факултетот за ветеринарна медицина –
Скопје, (Одлука бр. 0201 –628/3 од 20.5.2021 година).
Комисија за изготвување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Факултет за
ветеринарна медицина - Скопје (Одлука бр. 0201 – 628/4 од 20.5.2021
година).
Комисија за разгледување и оценување на проекти за учество на
Конкурсот за финансирање на научноистражувачки проекти од
посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на
лабораториски ресурси), објавен од страна на Министерството за
образование и наука (Одлука бр. 0201 – 1129/9 од 26.8.2021 година).
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27.

Комисија за изработка на Предлог-одлука за постапката и начинот на
организирање на издавачката дејност на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје (Одлука бр. 0201 – 1493/4 од 20.10.2021 година).
28. Комисија за изработка на Предлог-правилник за условите,
критериумите и постапката за доделување на награди и признанија на
вработените на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (Одлука
бр. 0201 – 1493/5 од 20.10.2021 година).
29. Комисија за изработка на нова интернет-платформа на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр. 0201 – 1493/8 од
20.10.2021 година).
30. Комисија за изработка на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје (Анекс бр. 11), (Одлука бр. 0201 –
1654/11 од 26.11.2021 година).
31. Конкурсна комисија за реализација на Конкурсот за запишување
студенти на втор циклус студии (специјалистички) стручни студии по
Безбедност и квалитет на храна на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје во учебната 2021/2022 година (Одлука бр. 0201 1343/7 од 30.9.2021 година).
32. Комисија за изработка на нова интернет-платформа на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр. 0201 – 1493/8 од
20.10.2021 година)
33. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201-176/8-2 од 12.2.2019
година)
34. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201-176/8-4 од 12.2.2019
година)
35. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201-176/8-5 од 12.2.2019
година)
36. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201-176/8-7 од 12.2.2019
година)
37. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201- 198/10-4 од
13.2.2018 година)
38. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201- 198/10-19 од
13.2.2018 година)
39. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201- 456/11-2 од
22.3.2018 година)
40. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201- 591/6-4 од
16.4.2018 година)
41. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201-974/5-1 од
13.6.2018 година)
42. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201-974/5-2 од
13.6.2018 година)
43. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201-1208/5-4 од
17.7.2018 година)
44. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201-1413/7-3 од
14.8.2019 година)
45. Член за Комисија за јавна набавка (Одлука бр. 0201- 1566/5-1 од
18.9.2018 година)
Член на комисија за избор во звање
46. Член на Рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите
наставно-научни звања во научната област 40728 – хигиена и
техноилогија на производи и суровини од животинско потекло (Одлука
бр. 0202-1222/5 од 3.12.2021 година)
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Учество во комисии и тела на државни и други органи
47. Член на Национален комитет за безбедност на храна и храна за животни
(Сл. весник на Република Македонија бр. 190/1.11.2015)
48. Член на Научниот комитет за ГМО 2017 – 2021 година
ВКУПНО

1
1
48,2

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
поени
ЗВАЊЕ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
52,6
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
81,1
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
48,2
Вкупно
181,9

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Павле Секуловски, с.р.
редовен професор,
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Проф. д-р Андреј Кирбиш, с.р.
редовен професор,
Ветеринарен факултет,
Универзитет во Љубљана
Проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, с.р.
редовен професор,
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
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