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Бр. ______________
5.8.2013
Скопје
Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на интернет страницата на УКиМ
Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр.
35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на интернет
страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013
година, ќе се објавуваат:
 рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања;
 рецензиите за подобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење
научна работа;
 прегледите на одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и
специјалистички теми;
 рецензиите на учебници и учебни помагала, како и
 рефератите за доделување на звањето почесен професор и титулата почесен доктор
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
По објавување на материјалите на интернет страницата, факултетите и институтите за
своите потреби, истите треба да ги отпечатат во материјална форма за да можат да ги достават на
членовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите
материјали што се предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги
доставувате во електронска форма. Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно
е материјалите за објавување да се доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои
исклучиво ќе се користи системскиот фонт Georgia. Овој фонт содржи богато множество на
кирилични (македонски, српски, руски), латинични (со различни видови на надредени знаци),
грчки и други знаци. Варијанта на овој фонт со коригирани знаци во италик формата за
македонските букви ‘д’, ‘п’, ‘т’, ‘г’ може да се најде интернет страницата на УКиМ, во делот
Документи -> Билтен на Универзитетот. Исто така, таму може да се најде софтверско решение
со кое може да се испрограмира тастатурата на персонален сметач при притискање на копчето ‘`’
и копчињата ‘е’ и ‘и’ во македонска поддршка да се добијат знаците ‘ѐ’, и ‘ѝ’ соодветно.
Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на
интернет страницата, ве молиме, рефератите, откако ќе бидат лекторирани, да ги доставите во
оригинална верзија (лекторирана со потписите), а електронската верзија со внесените корекции
да ја доставите на е-адресата: bilten@ukim.edu.mk.
Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно
упатството нема да бидат објавени во тој број,туку ќе бидат поместени за објавување во наредниот
број од Билтенот, односно откако ќе биде добиена бараната верзија.
Ви благодариме за соработката.
Со почит,
УКИМ - Ректорат
Изготвил:Т.Б.
Одобрил:К.М.
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РЕФЕРАТ

Прилог бр. 2

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
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“ и „Коха“ од 5.4.2021
година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области
хистологија и ембриологија, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет бр. 0202437/4, донесена на 16.4.2021 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Влатко
Илиески, редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д-р Маја Јорданова, редовен професор на Институтот за
биологија при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје и д-р Емил Иванов Сапунджиев, редовен професор на Факултетот за ветеринарна
медицина во Софија, Лесотехнически универзитет во Софија, Р Бугарија.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научните
области хистологија и ембриологија, во предвидениот рок се пријави д-р Флорина Поповска
Перчиниќ, вонреден професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.
6. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката д-р Флорина Поповска Перчиниќ е родена на 19.8.1966 година во Скопје.
Средно образование завршила во 1985 година во Скопје. Со високо образование се стекнала на
Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Дипломирала во 1993 година, со просечен успех 9,38.
Кандидатката активно се служи со англискиот јазик.
Во учебната 2005/2006 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии на
Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Студиите ги
завршила во 2002 година, со просечен успех 10,00. На 15.3.2002 година го одбранила
магистерскиот труд на тема: Влијание на сексуалните хормони врз цитоморфолошкиот аспект
на адреналниот кортекс кај стаорци аклимирани на хипертермичка средина.
Докторска дисертација пријавила на 17.1.2008 година, на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје. Дисертацијата на тема: Имунохистохемиски и стереолошки истражувања
на хипофизно-адренокортикалниот систем кај стаорци при аклимација на зголемена
амбиентална температура ја одбранила на 6.10.2011 година година, пред Комисија во состав:
д-р Верица Милошевиќ, научен советник во Институтот за биолошки истражувања „Синиша
Станковиќ“ во Белград, при Белградскиот универзитет, Р Србија, д-р Нада Митева, редовен
професор на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д-р Тони Довенски, редовен професор на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д-р Влатко
Илиески, редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и д-р Владимир Петков, редовен професор на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Со тоа се
стекнала со научниот степен доктор на науки од областа на ветеринарната медицина.
На 16.1.2012 година е избрана во звањето доцент на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје, во областите хистологија и ембриологија.
Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр.
1131 од 30.9.2016 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтенот бр. 714 од
4.9.1998 година, бр. 813 од 18.10.2002 година, бр. 895 од 14.4.2006 година, бр. 958 од 16.2.2009
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година, бр. 1022 од 30.12.2011 година и бр. 1131 од 30.9.2016 година, како и вкупните научни,
стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на
пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
7. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА
ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Факултет за ветеринарна
медицина - Скопје, кандидатката д-р Флорина Поповска Перчиниќ изведува теоретска и
практична настава (вежби) по предметот Хистологија и ембриологија на интегрираните студии
од прв и втор циклус на студиската програма Ветеринарна медицина, како и на трет циклус докторски студии по ветеринарна медицина по предметите: Одбрани поглавја од хистологија и
ембриологија и Хистолошки, хистохемиски, имуниохистохемиски и морфометриски методи во
биомедицинските науки.
Кандидатката учествувала како член во комисија за оцена и одбрана на 6 дипломски и
на 2 докторски дисертации.
Научноистражувачка дејност
Д-р Флорина Поповска Перчиниќ, во периодот од последниот избор до сега, има
објавено вкупно 48 научни трудови од соодветните научни области, од кои 9 научни труда во
научни списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 6 труда во меѓународни научни
списанија, односно меѓународни научни публикации и 33 труда во зборници од научни собири.
Д-р Поповска Перчиниќ била раководител на 2 национални научни проекта („Влијание
на семиналната плазма и редуцираниот глутатион во зачувувањето на сперматозоидниот
биолошки интегритет во криопрезервирани ејакулати од овчеполска праменка“ и „Молекуларни
истражувања на јајце-клетки со различна развојна способност“), а учествувала и како член и во
националните проекти: Валидација на 19 микросателитски ДНК-маркери за индивидуална
идентификација и тестирање родителство кај кучиња (Canis lupus familiaris) и Програма за
заштита на биолошката разновидност во сточарството за 2018 година. Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство на Р Македонија.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Флорина Поповска Перчиниќ активно е вклучена во стручно-апликативната работа
на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје преку активности во Лабораторијата за
хистологија и ембриологија и како дел од тимот за собирање и производство на ембриони. Од
2017 година е избрана за раководител на Институтот за репродукција и биомедицина (Решение
со бр. 03-1585 од 1.9.2017 година), со што активно учествува во организацијата на наставните,
научноистражувачките и применувачките активности на институтот.
Д-р Поповска Перчиниќ остварила повеќе стручни усовршувања во земјата и
востранство, а во 2017 година реализирала стручен престој на Институтот за ветеринарна
медицина при Естонскиот универзитет на природни науки во Тарту, Естонија, преку ЕРАЗМУС+
мобилноста за наставен и научен кадар. Во изминатиот период, кандидатката била и стручен
рецензент на научни трудови од нејзината област во 5 научни списанија.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно
е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје, и тоа: Комисија за изготвување на Стратегија за развој на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје, Комисија за изготвување на Правилник 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,
Рецензентска комисија за пишување извештај со предлог за доделување на звањето почесен
доктор на науки (doctor honoris causa) на проф. д-р Јозеф Лауринчик од Универзитетот
Константин Филозоф – Нитра, Словачка, 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
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утврдување на платите и надоместоците на вработените на Факултетот за ветеринарна медицина
во Скопје, член e на Кризен штаб на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје за превенција
од ширење на коронавирусот Covid 19, како и на други комисии и тела поврзани со промоција и
работење на Факултетот.
Од 2018 година, д-р Флорина Поповска Перчиниќ е заменик-уредник на меѓународното
научно списание ,,Македонски ветеринарен преглед”, индексирано во најпрестижните научни
бази на списанија, меѓу кои се: Clarivate Analytics – Web of Science (Zoological Records), Scopus,
Еbsco и др. Во таа насока, кандидатката учествувала на повеќе обуки за членови на уредувачки
одбори на научни списанија, а во 2020 година била предавач и на работилницата „Рецензирање
во македонски научни списанија кои се цитираат во Scopus“.
Кандидатката учествувала во уредувачкиот одбор за издавање на монографијата „90
години ветеринарна наука и едукација”, чиј издавач е Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
(ISBN 978-9989-774-28-7), уредник е на книга на апстракти на „Days of veterinary medicine 2016”
(ISBN 978-9989-774-27-0) и уредник на книга на апстракти на „5th International Vet-Istanbul group
congress & 8th International scientific meeting Days of veterinary medicine – 2018” (ISBN 978-9989774-31-7).
Оценка од самоевалуација
Кандидатката д-р Флорина Поповска Перчиниќ доби позитивни оценки од анонимно
спроведените анкети на студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (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, извештај од
спроведена анкета бр. 03-108/2 од 7.2.2020).
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на д-р Флорина Поповска Перчиниќ.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Флорина Поповска Перчиниќ 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 избрана во звањето редовен професор во научните области
хистологија и ембриологија.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, д-р Флорина
Поповска Перчиниќ да биде избрана во звањето редовен професор во научните области
хистологија и ембриологија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Влатко Илиески, с.р.
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Проф. д-р Маја Јорданова, с.р.
Природно-математички факултет – Скопје,
Универзитет „Св.Кирил и Методиј” во Скопје
Проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, с.р.
Факултет за ветеринарна медицина – Софија,
Леснотехнически универзитет во Софија
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Флорина Поповска Перчиниќ
(име, татково име и презиме)
Институција:
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК
Ред.
број
1

ОПШТИ УСЛОВИ
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 *
Просечниот
успех
на
прв
циклус
изнесува:
___9,38_______
Просечниот успех на втор циклус изнесува: ______10____

2

3

3.1.1.

Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научните области: хистологија и ембриологија;
поле: ветеринарна медицина; подрачје: 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: Acta VeterinariaBeograd
2. Назив на електронската база на списанија: Thomson
Reuters/Science Citation Index Expanded, Zoological Record,
Biosis Previews, Web of Science, Journal Citation Reports, etc._
3. Наслов на трудот: The effect of moderate heat on rat pituitary
ACTH cells: histomorphometric, immunofluorescent and
hormonal study _
4. Година на објава: _2017__________
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Ред.
број
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

ОПШТИ УСЛОВИ
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: Histology and Histopathology
2. Назив на електронската база на списанија: PubMed, Web
of Science, Medline, Scopus, Biosis _
3. Наслов на трудот: Soy isoflavone effects on the adrenal
glands of orchidectomized adult male rats: a comprehensive
histological and hormonal study _
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: Annals of Anatomy
2. Назив на електронската база на списанија:
PubMed/Medline, Scopus, Science Citation Index, SCI
Expanded, Elsevier BIOBASE, BIOSIS Citation Index, Current
Contents - Life Sciences etc.
3. Наслов на трудот: The adrenal cortex after estradiol or
daidzein application in a rat model of the andropause: structural
and hormonal study
4. Година на објава: _2020__________
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: Foods
2. Назив на електронската база на списанија: ISI Web of
Science, Scopus _
3. Наслов на трудот: Immunohistochemical study of glucose
transporter GLUT-5 in duodenal epithelium in norm and in T-2
mycotoxicosis _
4. Година на објава: _2020__________
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
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

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: Anim Reproduction
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus, Web of
Science, PubMed Central, Ebsco, Scielo Brasil, etc._
3. Наслов на трудот: Characterization of porcine oocytes
stained with Lissamine Green B and their developmental
potential in vitro _
4. Година на објава: _2020__________
3.1.6.

3.2.

3.3.

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: Cell Journal
2. Назив на електронската база на списанија: ISI, Scopus,
PubMed, PMC, etc _
3. Наслов на трудот: A moderate increase in ambient
temperature influences the structure and hormonal secretion of
adrenal glands in rats _
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: Papers on Anthropology
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): Leiu Heapost (Estonia), Barbara
Hulanicka (Poland), Rimantas Jankauskas (Lithuania), Toivo
Jürimäe (Estonia), Antonia Marcsik (Hungary), Miroslav
Prokopec (Czech Republic), Esther Rubato (Spain), Romuald
Stupnicki (Poland), Charles Susanne (Belgium), Ene-Margit Tiit
(Estonia)
3. Наслов на трудот: T-2 mycotoxin induced apoptosis in
broiler’s liver tissue _
4. Година на објава: __2018___________
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: Polish Journal of Veterinary
Sciences
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД:_Полска_______
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Ред.
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ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

3. Наслов на трудот:
Temporospatial study of hexose
transporters and mucin in the epithelial cells of chicken (Gallus
gallus domesticus) small intestine _
4. Година на објава: ___2017________ __
4.

Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или
збирка задачи од научната област за која се избира ***
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или
збирката задачи: _________
2. Место и година на објава: _____________

5.

Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден
професор, датум и број на Билтен: 30.9.2016, Билтен бр. 1131

6.

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).
**
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Флорина Поповска Перчиниќ
(име, татково име и презиме)
Институција: Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
факултетот/институтот)

(назив на

Научна област: хистологија и ембриологија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста:

Поени

Одржување на теоретска настава од прв циклус
Хистологија со ембриологија, зимски семестар 2016/2017 (1+1)
Хистологија со ембриологија, летен семестар 2016/2017 (2+3)
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (1+1) 2017/2018
Хистологија со ембриологија, летен семестар 2017/2018 (2+3)
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (2+3) 2018/2019
Хистологија со ембриологија, летен семестар 2018/2019 (2+3)
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (2+3)
2019/2020
Хистологија со ембриологија, летен семестар 2019/2020 (2+3)
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (2+3)
2020/2021
Одржување на вежби од прв циклус
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (1+1) 2016/2017
Хистологија со ембриологија, летен семестар 2016/2017 (2+3)
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (1+1) 2017/2018
Хистологија со ембриологија, летен семестар 2017/2018 (2+3)
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (2+3) 2018/2019
Хистологија со ембриологија, летен семестар 2018/2019 (2+3)
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (2+3)
2019/2020
Хистологија со ембриологија, летен семестар 2019/2020 (2+3)
Хистологија со ембриологија, зимски семестар (2+3)
2020/2021
Консултации со студенти
Консултации со студентите, 2016/2017 (зимски семестар),
29 студенти
Консултации со студентите, 2016/2017 (летен семестар),
20 студенти
Консултации со студентите, 2017/2018 (зимски семестар),
26 студенти
Консултации со студентите, 2017/2018 (летен семестар),
17 студенти
Консултации со студентите, 2018/2019 (зимски семестар),
24 студенти
Консултации со студентите, 2018/2019 (летен семестар),
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0,6
1,2
0,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
2,7
0,9
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
0,058
0,04
0,052
0,034
0,048
0,036
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18 студенти
Консултации со студентите, 2019/2020 (зимски семестар),
0,056
28 студенти
Консултации со студентите, 2019/2020 (летен семестар),
0,044
22 студенти
Консултации со студентите, 2020/2021 (зимски семестар),
0,03
15 студенти
Учесник во школи и работилници
Учесник – SALAAM “Welfare and Regulation of Large Animal
Models” (Sharing advances in genetic engineering and phenotyping
of non-rodent mammals to develop predictive animal models for
1
translational medicine) 10 - 12 Октомври 2016, Охрид
(Сертификат)
Учесник –Balansing innovation and tradition in science editing.
Organized by EASE. 8-10.6.2018 Bucharest, Romania
1
(Сертификат)
Учесник – Институт за стандардизација на Р Северна
Македонија „MKC EN ISO/IЕC 17025:2018-Општи барања на
1
компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација“
1.4.2019, Скопје (Сертификат)
Учесник – работилница „MKC EN ISO/IЕC 17025:2018-Општи
барања на компетентност на лабораториите за тестирање и
1
лабораториите калибрација“ - Катмил 011. 25-26.11.2019 Скопје
(Сертификат)
Учесник – работилница „Writing for Publication in Veterinary
Medicine: Keys to Success - dedicated to editors and editorial board
members“ и „Editing a Scientific Journal: Leading and Shaping
1
Your Discipline“ 6-7.10.2017 Белград (Одлука бр. 0201-1514/3-6
од 29.08.2017 год.)
Предавач – работилница „Рецензирање во македонски научни
списанија кои се цитираат во Scopus“ во рамките на Недела на
заедничко рецензирање“ – организација на Фондација
1
„Спироски“ и Филозофски факултет, 21.9.2020 Скопје
(Сертификат)
Учесник – трибина: „Општествено-хуманистичките и
биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства,
1
дилеми, предизвици во 21 век“ – организација на МЗМУ,
Фондација „Спироски“ и Филозофски факултет, 20.10.2020
Скопје (сертификат)
Член на комисија за оцена или одбрана на докторски труд
Одлука на ННС бр. 0202-1503/6 од 29.8.2017
0,7
Одлука на ННС бр. 0202-956/2 од 6.6.2019
0,7
Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа
Одлука на ФВМ-С бр. 0901-1705 од 24.8. 2016
0,6
Одлука на ФВМ-С бр. 0901-1162 од 16.6.2017
Одлука на ФВМ-С бр. 0901-478 од 13.3.2017
Одлука на ФВМ-С бр. 0901-477 од 13.3.2017
Одлука на ФВМ-С бр. 0901-509 од 28.3.2018
Одлука на ФВМ-С бр. 0901-778 од 30.4.2019
Вкупно
39,698
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НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
бр0ј

поени

Назив на активноста

Раководител на национални научни проекти
Влијание на семиналната плазма и редуцираниот глутатион во
зачувувањето на сперматозоидниот биолошки интегритет во
6
криопрезервирани ејакулати од овчеполска праменка (УКИМ,
Одлука бр. 02-496/41 од 30.5.2017) (2017 – 2018)
2. Молекуларни истражувања на јајце клетки со различна развојна
способност (ФВМС-ИПР-02; Одлука бр. 0202-2090/4 од 3.12.2019)
6
(2020 – 2022)
Учесник на национални научни проекти
3. Програма за заштита на биолошката разновидност во
сточарството за 2018 година. Министерство за земјоделство,
3
шумарство и водостопанство на Р Македонија (2018 - 2019)
4. Валидација
на
19
микросателитски
ДНК-маркери
за
индивидуална идентификација и тестирање родителство кај
3
кучиња (Canis lupus familiaris) (УКИМ, Одлука бр. 0202-153/7 од
13.2.2020 год.) (2020 - 2021)
Дел од монографија
5. Монографија „90 години ветеринарна наука и едукација“ –
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје, Уредувачки одбор
4
ISBN 978-9989-774-28-7 COBISS.MK-ID 1046185506
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
6. Piret Hussar, Martin Kärner, Tõnu Järveots, Lazo Pendovski, Ilmars
Duritis, Florina Popovska-Percinic (2016). Comparative study of
3
glucose transporters GLUT2 and GLUT5 in ostriches gastrointestinal
tract. Mac Vet Rev 39(2): 225-231. doi:10.1515/macvetrev-2016-0089
7. Piret Hussar, Katerina Blagoevska, Tõnu Järveots, Monika Dovenska,
Dimitar Bozinovski, Florina Popovska-Percinic (2020). The effect
3
of probiotics on T-2 mycotoxin iduced apoptosis in chicken liver tissue.
Mac Vet Rev. 43(1); 55-60. doi:10.2478/macvetrev-2020-0015
8. Piret Hussar, Ilmārs Dūrītis, Florina Popovska-Percinic, Tõnu
Järveots (2020). Immunohistochemical study of sodium-dependent
3
glucose co-transporters in ostriches kidneys. Journal of Agricultural
Science 2 ● XXXI ● 2020 147-150. doi: 10.15159/jas.20.23
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
9. Popovska-Perčinić Florina, Jarić Ivana, Pendovski Lazo, Ristić
Nataša, Trifunović Svetlana, Milošević Verica, Ajdžanović Vladimir
5,16
(2017). The Effect оf Moderate Heat On Rat Pituitary Acth Cells:
1.
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Histomorphometric, Immunofluorescent аnd Hormonal Study. Acta
Veterinaria-Beograd 67(4): 495-507. doi: 10.1515/acve-2017-0040
IF= 0,604 (8+0,604)x60/100
10. P. Hussar, M. Karner, I. Durıtis, A. Plivca, L. Pendovski, T. Jarveots, F.
Popovska-Percinic (2017). Temporospatial study of hexose
transporters and mucin in the epithelial cells of chicken (Gallus gallus
5,30
domesticus) small intestine Polish Journal of Veterinary Sciences
20(4), 627–633. doi: 10.1515/pjvs-2017-0079
IF=0,839 (8+0,839)x60/100
11. Verica Lj. Milošević, Walter B. Severs, Nataša M. Ristić, Milica N.
Manojlović-Stojanoski, Florina V. Popovska-Perčinić, Branka T.
Šošić-Jurjević, Lazo B. Pendovski, Svetlana L. Trifunović, Marko Š.
Miler, Vladimir Z. Ajdžanović (2018). Soy isoflavone effects on the
6,01
adrenal glands of orchidectomized adult male rats: a comprehensive
histological and hormonal study. Histol Histopathol. 33, 843-857. doi:
10.14670/HH-11-984.
IF= 2,021 (8+2,021)x60/100
12. Vladimir Ajdžanović, Marko Miler, Jasmina Živanović, Branko Filipović,
Branka Šošić-Jurjević, Florina Popovska-Perčinić, Verica Milošević (2020).
The adrenal cortex after estradiol or daidzein application in a rat model
6,23
of the andropause: structural and hormonal study. Annals of Anatomy
151487 doi.org/10.1016/j.aanat.2020.151487
IF=2,388 (8+2,388)x60/100
13. Piret Hussar, Florina Popovska-Percinic, Katerina Blagoevska,
Tõnu Järveots, Ilmārs Dūrītis (2020). Immunohistochemical study of
glucose transporter GLUT-5 in duodenal epithelium in norm and in T7,25
2 mycotoxicosis. Foods 9(7): 849. doi:10.3390/foods9070849
IF= 4,092 (8+4,092)x60/100
14. Alexander Sirotkin, Zuzana Záhoranska, Adam Tarko, Florina
Popovska-Percinic, Saleh Alwasel, Abdel Halim Harrath (2020).
Plant isoflavones can prevent adverse effects of benzene on porcine
6,63
ovarian activity: an in vitro study. Environ Sci Pollut Res. 27(23):
29589–29598. doi: 10.1007/s11356-020-09260-8
IF=3,056 (8+3,056)x60/100
15. Bartkova A, Morovic M, Strejcek F, Murin M, Benc M, Percinic FP,
Laurincik J. (2020). Characterization of porcine oocytes stained with
Lissamine Green B and their developmental potential in vitro. Anim
5,35
Reprod. 17(4):e20200533. doi.org/10.1590/1984-3143-AR2020-0533
IF= 0,916 (8+0,916)x60/100
16. Popovska-Perčinić F, Manojlović-Stojanoski M, Pendovski L,
Dinevska Kjovkarovska S, Miova B, Grubin J, Milošević V, Ajdžanović
V. (2021). A moderate incre ase in ambient temperature influences the
5,99
structure and hormonal secretion of adrenal glands in rats. Cell J.
22(4): 415-424. doi: 10.22074/ cellj.2021.6827
IF= 1,983 (8+1,983)x60/100
17. Michal Benc, Frantisek Strejcek, Martin Morovic, Alexandra Bartkova,
Matej Murin, Ahmed Gad, Amelie Bonnet-Garnier, Florina
Popovska-Percinic, Jozef Laurincik (2021). Improving the quality of
7,37
oocytes with the help of nucleolotransfer therapy. Pharmaceuticals 14,
328. doi: 10.3390/ph14040328
IF=4,286 (4,286+8)x60/100
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
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18. Piret Hussar, Florina Popovska-Percinic, Lazo Pendovski,
Katerina Blagoevska (2016). Effect of T-2 mycotoxin on GLUT-2
3
expression in the broiler’s gastrointestinal tract. 2016-12-21; Papers on
Anthropology XXV/2, 9–14. doi:10.12697/POA.2016.25.2.01
19. Piret Hussar, Tõnu Järveots, Lazo Pendovski, Katerina Blagoevska,
Trpe Ristoski, Florina Popovska-Percinic (2018). T-2 mycotoxin
3
induced apoptosis in broiler’s liver tissue. - Papers on Anthropology
XXVII/1, 9–16. doi: https://doi.org/10.12697/poa.2018.27.1.01
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што
се објавуваат подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија
и/или ОЕЦД
20. T. Dovenski, V. Petkov, F. Popovska-Percinic, B. Atanasov, K.
Ilievska, M. Nikolovski, M. Dovenska, P. Trojacanec, S. Vince, J.
Grizelj. (2017). Applicability of assisted reproduction techniques in
3
contemporary small ruminant farming. Tradition and modernity in
veterinary medicine 2017, Vol. 2, No 2 (3): 3–8.
Апстракти објавени во зборник на меѓународна конференција
21. Florina Popovska-Percinic, Aleksandar Dodovski, Lazo Pendovski,
Trpe Ristoski, Verica Milošević, Monika Dovenska, Vladimir
Ajdžanović and Katerina Blagoevska (2016). The effect of a probiotic
1
on broilers’ kidney morphology in T-2 mycotoxicosis. XXXI EAVA, 2730 July 2016, Vienna, Anatomia Histologia Embriologia 45 (Suppl.1),
p. 60.
22. Lazo Pendovski, Florina Popovska Percinik, Vlatko Ilieski, Monika
Dovenska, Martin Nikolovski, Nataša Ristić,Verica Milosević, Gregor
Fazarinc (2016). Identification and morphological characteristics of
hybrid muscle fibers types in lambs’ skeletal muscles: enzyme1
immunohistochemical and metabolic study. XXXI EAVA, 27-30 July
2016, Vienna, Anatomia Histologia Embriologia 45 (Suppl.1), pp. 5657.
23. Monika Dovenska, Krum Manavski, Martin Nikolovski, Lazo
Pendovski, Florina Popovska-Percinic, Vladimir Petkov, Toni
Dovenski and Vlatko Ilieski (2016). Structural changes of ram
1
spermatozoa during cryopreservation. XXXI EAVA, 27-30 July 2016,
Vienna, Anatomia Histologia Embriologia 45 (Suppl.1), p. 23.
24. Miroslav Radeski, Martin Nikolovski, Monika Dovenska, Florina
Popovska Percinik, Lazo Pendovski, Vladimir Petkov and Vlatko
Ilieski (2016). Acceleration of the hind leg in sheep’s walking and
1
galloping. XXXI EAVA, 27-30 July 2016, Vienna, Anatomia Histologia
Embriologia 45 (Suppl.1), p. 64.
25. Piret Hussar, Martin Kärner, Tõnu Järveots, Florina PopovskaPercinic, Ilmārs Dūrītis, Aleksandar Dodovski, Katerina Blagoevska,
Vlatko Ilieski and Lazo Pendovski (2016). Comparative study of hexose
1
transporters in birds small intestine. XXXI EAVA, 27-30 July 2016,
Vienna, Anatomia Histologia Embriologia 45 (Suppl.1), p. 36
26. Vladimir Ajdžanović, Branka Šošić-Jurjević, Branko Filipović, Florina
Popovska-Percinic, Lazo Pendovski, Ivana Jarić, Verica Milošević
(2016). Effect of Vitex agnus castus essential oil on pituitary1
adrenocortical axis in middle-aged male rats. XXXI EAVA, 27-30 July
2016, Vienna, Anatomia Histologia Embriologia 45 (Suppl.1), p. 6.
27. Branka Petković, Snežana Rauš Balind, Branko Filipović, Branka ŠošićJurjević, Lazo Pendovski, Florina Popovska-Perčinić, Verica
Milošević. (2016). The influence of extremly low frequency magnetic
1
field on the body, pituitary and adrenal glands weights in aged male
rats. Proceedings of the 7th International Scientific Meeting “Days of
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

veterinary medicine 2016”, pp.132-133, 22-24 September, Struga, R.
Macedonia
Milica Manojlović-Stojanoski, Nataša Nestorović, Svetlana Trifunović,
Nataša Ristić, Florina Popovska-Perčinić, Lazo Pendovski, Verica
Milošević (2016). Maternal dexamethasone application influences
morphological features of fetal nucleus paraventricularis and pituitary
ACTH cells. Proceedings of the 7th International Scientific Meeting
“Days of veterinary medicine 2016”, pp.134-135, 22-24 September,
Struga, R. Macedonia
Vladimir Ajdžanović, Branka Šošić-Jurjević, Branko Filipović, Florina
Popovska-Perčinić, Ivana Jarić, Marko Miler, Gordana Ušćebrka,
Verica Milošević. (2016). Adrenal zona reticularis in adult
orhidectomized male rats after treatment with genistein. Proceedings
of the 7th International Scientific Meeting “Days of veterinary medicine
2016”, pp.130-131, 22-24 September, Struga, R. Macedonia
Piret Hussar, Martin Kärner, Tõnu Järveots, Lazo Pendovski,
Aleksandar Dodovski, Katerina Blagoevska, Monika Dovenska,
Florina Popovska-Percinic (2016). Immunolocalization of hexose
transporters in broiler’s small intestine. Proceedings of the 7th
International Scientific Meeting “Days of veterinary medicine 2016”,
pp.137-138, 22-24 September, Struga, R. Macedonia
Gordana Ušćebrka, Dragan Žikić, Florina Popovska-Perčinić,
Slobodan Stojanović, Branka Šošić-Jurjević, Verica Milošević (2016).
Histological characteristics of leg muscles of broilers incubated under
different temperature conditions. Proceedings of the 7th International
Scientific Meeting “Days of veterinary medicine 2016”, pp.141-142, 2224 September, Struga, R. Macedonia

1

1

1

1

Vladimir Ajdzanovic, Ivana Jaric, Jasmina Zivanovic, Marko Miler, Natasa Ristic, Dragana Miljic,
Florina Percinic-Popovska, Verica Milosevic. (2017). The adrenal gland after

diosgenin application in a rat model of the menopause. Endocrine
Abstracts 49, 19th European Congress of Endocrinology, 20-23 May
2017 Lisbon, Portugal
Dovenski T, Jasari B, Petkov V, Pendovski L, Popovska Percinic F,
Celeska I, Radeski M, Nikolovski M, Adamov N, Dovenska M, Atanasov
B. (2017). Metabolic profiles and hormonal status are not different
between primiparous and multiparous dairy cows diagnosed with
inactive ovaries (true anestrus). Reprod. Dom Anim.; 52 (Suppl. 3):3
p.83.
Piret Hussar, Florina Popovska-Percinic, Tõnu Järveots, Lazo
Pendovski, Katerina Blagoevska (2017). T-2 mycotoxin induces
apoptosis in liver tissue. Eesti Arst 96 (Suppl. 1): 51.
P. Hussar, F. Popovska-Percinic, L. Pendovski, K. Blagoevska
(2017). Immunolocalization of hexose transporter GLUT-2 in broiler’s
gastrointestinal epithelium during toxication with T-2 mycotoxin.
Proceedings of the 9th Baltic Morphology p.70. 27-29 September,
Tartu, Estonia
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
Martin Nikolovski, Miroslav Radeski, Florina Popovska-Percinic,
Nikola Adamov, Monika Dovenska, Lazo Pendovski (2017). Euthanasia
methods and necessity assessment in disasters and animal rescue
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

operations. International animal rescue conference, Book of Abstracts
pp. 23, 08 July 2017; ISBN: 978-605-82095-0-3
Vladimir Ajdzanovic, Dragana Miljic, Natasa Ristic, Lazo Pendovski,
Florina Popovska-Percinic, Zoran Rovcanin, Verica Milosevic
(2018). Corticosteroid secretion after the soy extract application to
orchidectomized adult male rats. 20th European Congress of
Endocrinology, Endocrine Abstracts, Vol.56, P621, p. 382, 19-21 May
2018, Barcelona, Spain
M Nikolovski; V Petkov, F Popovska Percinic, L Pendovski, M
Dovenska, B Atanasov, T Dovenski (2018). Utilizing homologous ram
seminal plasma in semen extenders for increasing the spermatozoa
viability and motility assets following cryopreservation. Proceedings of
the 22nd Annual Conference of the European Society for Domestic
Animal Reproduction (ESDAR) Cordoba, Spain 27–29 Sept. 2018
Piret Hussar, Tõnu Järveots, Lazo Pendovski, Katerina Blagoevska,
Monika Dovenska, Florina Popovska-Percinic (2018). Expression
of p21 and p53 in liver and evaluation of serum transaminases in T-2
mycotoxicosis. Hanover 32nd Congress of the European Association of
Veterinary Anatomists in Hannover, Germany from July 25th-28th
2018. No 074.
Ilieski V., Duro S., Popovska Percinic F. Pendovski L. (2018).
Functional morphology as a part of education of animal welfare. 32nd
Congress of European Association of Veterinary Anatomists, P039, 2528 July 2018, Hannover
Ajdžanović V. Jakovlevic V., Miler M., Ristic N., Potrebic M., Sretenovic
J., Popovska-Perčinić F., Pendovski L., Milosevic V. (2018).
Testosterone effects on the pituitary gonadotropic cells in animal
model of the andropause. 4th Congress of physiological sciences of
Serbia with international participation. Current trends in physiological
sciences: From cell signals to the biology of aging. Book of abstracts.
pp. 118, 2018
Piret Hussar, Tõnu Järveots, Katerina Blagoevska, Lazo Pendovski,
Monika Dovenska, Martin Nikolovski, Florina Popovska-Percinic
(2018). Features of liver apoptosis in treatment T-2 mycotoxicosis with
probiotics. Proceedings of the 8th International Scientific Meeting
“Days of veterinary medicine 2018”, pp. 145, 23-27 September, Ohrid,
R. Macedonia
Martin Nikolovski, Monika Dovenska, Nikola Adamov, Branko
Atanasov, Lazo Pendovski, Florina P. Percinic, Vladimir Petkov,
Toni Dovenski Utilization of reduced glutathione and autologous
seminal plasma as semen extender additives in preventing cryodamage
on structural and morphological assets of ram spermatozoa.
Proceedings of the 8th International Scientific Meeting “Days of
veterinary medicine 2018”, pp.36-37, 23-27 September, Ohrid, R.
Macedonia
Vladimir Ajdžanović, Ivana Jarić, Florina Popovska-Perčinić,
Slobodan Stojanović, Milica Potrebić, Jasmina Sretenović, Vladimir
Jakovljević, Verica Milošević (2018). Combined treatment with
estradiol and calcium enlarges the adrenals and elevates circulating
aldosterone in middle-aged female rats. Proceedings of the 8th
International Scientific Meeting “Days of veterinary medicine 2018”, p.
149, 23-27 September, Ohrid, R. Macedonia
Dimitar Bozhinovski, Florina Popovska-Percinic, Vladimir Petkov,
Nikola Adamov, Martin Nikolovski, Vlatko Ilieski, Lazo Pendovski
(2018). Tools for interpretation of computer tomography (CT) split
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images at dog: study with S10 thin plastinated specimens. Proceedings
of the 8th International Scientific Meeting “Days of veterinary
medicine 2018”, pp.101, 23-27 September, Ohrid, R. Macedonia
47. Monika Dovenska, Martin Nikolovski, Florina Popovska-Percinic,
Toni Dovenski, Monika Nomm, Ulle Jaakma (2018). IVF blastocyst
development rate assessment using oocytes with different quality.
Proceedings of the 8th International Scientific Meeting “Days of
veterinary medicine 2018”, p. 131, 23-27 September, Ohrid, R.
Macedonia
48. Zoran Ružić, Zdenko Kanački, Verica Milošević, Marina Žekić-Stošić,
Sara Savić, Florina Popovska-Perčinić, Lazo Pendovski, Smiljana
Paraš (2018). The effect of vitamin C on specific hematologic
parameters in broilers during heat stress. Proceedings of the 8th
International Scientific Meeting “Days of veterinary medicine 2018”,
pp. 137-138, 23-27 September, Ohrid, R. Macedonia
49. Florina Popovska-Perčinić, Verica Milošević, Lazo Pendovski,
Milica Potrebic, Gordana Ušćebrka, Jasmina Sretenović, Ivana Jarić,
Vladimir Ajdžanović (2018). The effect of long-term exposure to
moderately high ambient temperature on rat pituitary corticotropes:
immunohistomorphometric and hormonal study. 18th Congress of
European Neuro Endocrine Acossiation 17-20 October 2018, ST09,
Wroclaw, Poland
50. Jasmina Sretenovic, Vladimir Zivkovic, Ivan Srejovic, Natasa Ristic,
Verica Milosevic, Florina Popovska-Percinic, Vladimir Jakovljevic
(2018). Effects of chronic administration of nandrolone decanoate and
exercise on the pituitary gonadotropic cells in peripubertal rats. 18th
Congress of European Neuro Endocrine Acossiation 17-20 October
2018, P03, Wroclaw, Poland
51. Nikolovski M., Dovenska M., Petkov V., Popovska Percinic F.,
Dovenski T. (2019). Glutathione and seminal plasma supplemented
prior cryopreservation increase viable ram spermatozoa population
with non-hyperactivated motility. Reproduction in Domestic Animals
54(Suppl. 3): 73. Proceedings of the 23rd Annual Conference of the
European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 19–22
September 2019, St Petersburg, Russia
52. Piret Hussar, Martin Karner, Ilmars Duritis, Alma Plivca, Florina
Popovska-Percinic, Tõnu Järveots, Lazo Pendovski (2019). The
study of hexose transporters and mucin in birds small intestine.
Medicina (Kaunas), 55(Suppl. 2): 259
53. Piret Hussar, Florina Popovska-Percinic, Ilmārs Dūrītis (2020).
Expression of GLUT-5 in chicken duodenal epithelium in norm and in
T-2 mycotoxicosis. Medicina Vol. 56.(Suppl. 1) p. 263. Boof of abstracts
of the International Scientific Conference on Medicine 2020 Riga,
Latvia. ISSN 1648-9233
Рецензија на научно/стручен труд
54. Рецензија на 5 научно/стручни труда (Macedonian Journal of
Animal Science, Acta Veterinaria-Belgrade, Microscopy and
Microanalysis, Horizonti, Macedonian Journal of Ecology and
Environment)
ВКУПНО
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
поени
Назив на активноста
број
Книга од стручна област ( ко-автор)
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 Ileski, Irena Celeska, Dean Jankuloski, Vladimir Petkov, Joze
7
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 + Project “Establishment of safer animal
rescue capacity” [2015-1-TR01-KA204-022441] pp. 1-28, 2017
Учество во промотивни активности на Факултетот
2. Комисија за промоција на Факултетот за ветеринарна медицина во
0,5
Скопје (Одлука бр. 0201-350/5 од 1.3.2017 година)
Дејности од поширок интерес
Уредник на меѓународно научно/стручно списание
3. Заменик-уредник
на меѓународно научно-стручно списание
„Македонски ветеринарен преглед” (Одлука на ННС бр. 02013
423/10 од 23.3.2018 година) https://macvetrev.mk/
Уредник на зборник на трудови од научен/стручен собир
4. Уредник на книга на апстракти на 7th International scientific
meeting „Days of veterinary medicine 2016” (ISBN 978-9989-774-271
0)
5. Уредник на книга на апстракти на 5th International Vet-Istanbul
group congress & 8th International scientific meeting “Days of
1
veterinary medicine – 2018” (ISBN 978-9989-774-31-7)
Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен собир
6. Член на организационен одбор на „90 години ветеринарна наука
и едукација“ – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје “
0,5
(Одлука бр. 0202-700/7 од 19.4.2017
Член на организационен или програмски одбор на меѓународен
научен/стручен собир
7. Член на организационен одбор на меѓународен научен собир:
„Денови на ветеринарна медицина 2016 година“ (Proceedings, 7th
1
International Scientific Meeting - Days of Veterinary Medicine 2016)
8. Член на организационен одбор на меѓународен научен собир:
„Денови на ветеринарна медицина 2018/5 меѓународен конгрес на
1
ВетИстанбул групата 2018“ (Одлука бр. 0201-182 од 9.2.2018)
Раководител на внатрешна организациона единица
9. Раководител на Институт за репродукција и биомедицина
3
(Решение со бр. 03-1585 од 01.09.2017 година)
Член на факултетска комисија
10. Конкурсна комисија за запишување на студенти во учебната
0,5
2016/2017 година (Одлука на ННС бр. 0202-1201/7 од 23.6.2016)
11. Член на менаџерски тим на ФВМС за стандардот “MKC EN
0,5
ISO/IEC 17025:2006” (Одлука бр. 0201-1625/3 од 13.9.2017)
12. Комисија за изготвување на Стратегија за развој на ФВМС за
0,5
период 2017/2018 - 2021/2022 (Одлука бр. 0202-852/3 од 9.5.2017)
13. Конкурсна комисија за запишување на студенти во учебната
0,5
2017/18 година (Одлука на ННС бр. 0202-1181/3 од 28.6.2017)
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14. Конкурсна комисија за запишување на студенти во прва година во
учебната 2018/2019 година (Одлука на ННС бр. 0202-1031/9 од
27.6.2018)
15. Комисија за изготвување на Статут на Факултетот за ветеринарна
медицина-Скопје (Одлука бр. 0201-1097/2 од 2.7.2018)
16. Член на тимот за собирање и производство на ембриони од
Институтот за репродукција и биомедицина при ФВМС (Одлука на
Деканатска управа, бр. 0201-907/5-2 од 22.5.2019)
17. Комисија за изготвување на Правилникот за систематизација на
работните места на ФВМС (Одлука на Деканатска управа бр.
0201-535/6 од 29.3.2019)
18. Конкурсна комисија за запишување на студенти во прва година
во учебната 2019/2020 година (Одлука на ННС бр. 0202-1185/2
од 5.7.2019)
19. Член на рецензентска комисија за пишување извештај со предлог за
доделување на звањето почесен доктор на науки (doctor honoris causa) на
проф. д-р Јозеф Лауринчик од Универзитетот Константин Филозоф –
Нитра, Словачка (Одлука на ННС бр. 0202-372/6 од 31.3.2020)
20. Работна група за осмислување, организирање и спроведување на
активности според пропишаните индикатори за евалуација на ФВМС од
страна на ЕАЕВЕ (Одлука на Деканатска управа бр. 0201-1202/3-17 од
3.7.2019)
21. Член на тим за спроведување на функционална анализа при ФВМС
(Одлука на Деканатска управа, бр. 0201-99/4 од 31.1.2019)
22. Комисија за изработка на Деловник за начин и работа на
Наставно-научниот совет, деканатската управа, работните и
стручните тела, комисиите и внатрешните организациони
единици на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје (Одлука
бр. 0201 - 41/4 од 13.1.2020)
23. Работна група за изработка на Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за стекнување и распределба на
вкупниот приход на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје
и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на платите и надоместоците на вработените на
Факултетот за ветеринарна медицна – Скопје (Одлука бр.0201 –
152/8-17 од 11.02.2020 година)
24. Кризен штаб на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за
превенција од ширење на корона вирусот Covid 19 (Одлука бр.0201
– 371/8 од 11.03.2020 година)
25. Член на Комисијата за јавни набавки (Бр. 0201-591/6-3 од
16.04.2018 год; Бр. 0201-198/10-2 од 13.02.2018 год; Бр. 02011208/5-6 од 17.07.2018 год; Бр. 0201-2020/5-6 од 30.11.2018 год;
Бр. 0201-176/8-11 од 12.02.2019 год; Бр. 0201-2277/6-4
од
23.12.2019 год; Бр. 0201-471/7-16 од 30.03.2020 год; Бр. 0201766/7-5 од 26.05.2020 год; Бр. 0201-471/7-23 од 30.03.2020 год;
Бр. 0201-147/9-2 од 15.02.2021 год.) (10х0,5=5)
Студиски престој во странство
26. Престој на Институтот за ветеринарна медицина, Естонски
универзитет на природни науки, Тарту, Естонија, 22 – 29.5.2017
(ERASMUS+ Teaching mobility)
ВКУПНО
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0,5
31

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1237, од 1.5.2021

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Вкупно

поени
39,698
129,29
31
199,988

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Влатко Илиески, с.р.
редовен професор,
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Проф. д-р Маја Јорданова, с.р.
редовен професор,
Природно-математички факултет – Скопје,
Универзитет „Св.Кирил и Методиј” во Скопје
Проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, с.р.
редовен професор,
Факултет за ветеринарна медицина – Софија,
Леснотехнически универзитет во Софија
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