




  
 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXII редовна седница на ден 10.12.2019 година,  на Наставно-
научниот совет на Медицинскиот факултет-Скопје, со почеток во 12 часот  во 
просториите на Амфитеатарот во деканатот. 

Присутни членови на седницата: Соња Топузовска, Розалинда Попова 
Јовановска,  Бети Зафирова Ивановска, Игор Кафтанџиев, Златко Јаќовски, Светлана 
Цековска, Јулија Живадиновиќ Богдановска, Биљана Зафирова, Елизабета Чадиковска, 
Јасна Богданска, Катерина Тошевска Трајковска, Лилјана Миленкова, Елида Митевска, 
Весела Малеска Ивановска, Сања Манчевска, Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Елена 
Трајковска-Докиќ, Гордана Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Весна 
Јаневска, Славица Костадинова Куновска, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Јасмина 
Тројачанец Павловска, Кочо Димитровски, Драган Даниловски, Билјана Таушанова, 
Весна Велиќ Стефановска, Фимка Тозија, Биљана Јанеска, Верица Попоска, 
Александар Станков, Даниела Миладинова,  Венјамин Мајсторов, Василчо Спиров, 
Маја Јакимовска Димитровска, Климе Ѓорески, Љубица Георгиевска Исмаил, 
Елизабета Србиновска Костовска,  Силвана Јованова, Марија Вавлукис, Ѓулшен Селим,  
Весна Ристовска, Александар Стојановиќ, Снежана Мишевска Перчинкова, Даниела 
Чапароска, Викторија Чалоска Иванова, Ненад Јоксимовиќ, Мери Трајковска, 
Владимир Андреевски, Емилија Влашки, Филип Дума, Светлана Кочева, Лидија 
Карева, Костандидна Кузевска Манева, Соња Бојаџиева, Татјана Јаќовска, Наташа 
Алулоска, Звонко Миленковиќ,  Ирена Кондова Топузовска, Сенежана Стојковска, 
Анита Арсовска, Емилија, Димитар Боневски, Ненси Манушева, Валентина Крстевска,  
Виолета Клисаровска, Маргарета Балабанова Стефанова, Владо Јаневски,  Светозар 
Антовиќ, Миле Петровски, Боро Џонов, Славчо Стојменски, Златко Темелковски,  Јане 
Нетковски, Горан Димитров, Глигор Тофоски, Јарданка Георгиевска, Мирјана 
Шошолчева, Билјана Кузмановска, Михаил Кочубовски, Гордана Ристовска, Ериета 
Николиќ Димитрова, Билјана Митревска, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јованка 
Караџинска Бислимовска, Александар Петличковски, Катарина Ставриќ и Томислав 
Станковски. 

  Најавени отсуства на седницата: Марија Папазова, Ирена Костовска, Бети 
Дејанова, Гордана Петрушевска, Оливија Васкова, Дејан Докиќ, Ката Мартинова,   
Горднана Китева Тренчевска, Весна Гривчева Пановска, Јордан Минов. 

  
Отсутни членови на седницата: Лилјана Спасевска, Моме Спасовски, Ана 

Угринска, Михаел Груневски, Биљана Пргова, Христо Пејков, Петар Дејанов, Ирена 
Кафеџиска, Наталија Банева Долненец, Емилија Цветковска, Марија Ралева, Антони 
Новотни, Бранислав Стефановски, Снежана Смичкоска, Ѓорѓи Јота,   Климе Ѓорески, 
Александар Чапароски, Венко Филипче, Сашко Јовев, Виктор Камилоски, Симон 
Трпески, Зоран Божиновски, Милена Голубовиќ Арсовска и Никола Николовски.   

Деканот  констатира  дека во моментот има потребно мнозинство членови на 
ННС за полноважно одлучување.   

ННС едногласно го прифати  предложениот дневен ред. 
Деканот истакна дека согласно член 110 од Законот за високото образование за 

1,3,4,5,6,7,8 и 9 точка од дневниот ред е потребно обично мнозинство (50%+1 од 
вкупниот број членови на ННС), односно 62 членови наставници на Наставно-научниот 
совет. 

Одлуките  за сите точки се донесуваат со мнозинство гласови од присутните.  
На седницата одржана на 10.12.2019 година беа присутни  89 членови на ННС. 



  
Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 05.12.2019 

година. 
 ННС започна со работа по следниов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Усвојување  на записникот од ХXI седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 22.10.2019 година. 

2. Соопштенија  од  деканот.   
3. Извештај на деканот за работата на Медицинскиот факултет во состав на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за периодот ноември 2018 година-
ноември 2019 година. 
 4. Усвојување на годишна програма за работа на Медицинскиот факултет во 
состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

5. Донесување на одлука за усвојување на финансискиот план во рамките на 
единствениот финансиски план на универзитетот и проекцијата на приходи и трошоци 
за 2020 година за ФЗО. 

6. Давање согласност на Статутот на Факултетското студентско собрание (ФСС) 
на Медицинскиот факултет во Скопје. 

7. Извештаи по рецензии. 
a) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Анатомија 2“ за 

студентите од Стоматолошки факултет од авторите: н.сор.д-р Драгица Јурковиќ, 
н.сор.д-р Аце Додевски, н.сор.д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска и н.сор.д-р Билјана 
Трпковска, Билтен на УКИМ бр. 1203 од 15.11.2019 година, стр.423-427. 

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: 
„Кардиопулмонална ресуститација: Основно и продолжено одржување во живот“ од 
авторите: проф.д-р Мирјана Шошолчева, проф.д-р Андријан Карталов, проф.д-р 
Билјана Кузмановска, ас.д-р Александра Петрушева, асистент докторанд д-р Дафина 
Караџова и д-р Билјана Андоновска,  Билтен на УКИМ бр. 1203 од 15.11.2019 година, 
стр.428-433. 

в) Извештај од комисија за оцена на докторска дисертација за:  
1. Д-р Фродита Јакимовска на тема: „Клиничка евалуација на назалната 

проодност со акустична ринометрија и цефалометриска анализа кај функционалната и 
естетска хирургија на носот“ Билтен на УКИМ бр. 1202 од 1.11.2019 година, стр.76-92. 

г) Извештаи од комисии за оцена на пријавена тема за изработка на докторски 
дисертациии по медицина од докторанти на Школата за докторски студии при 
УКИМ (позитивните извештаи на рецензентските комисии за оценка на подобност на 
тема за поднесок на докторски студии за следните кандидати се едногласно 
прифатени од Советот на студиска програма од третиот циклус докторски студии) 
за: 

1. Д-р Ленче Костадинова на тема: „Дефинитивен третман на планоцелуларен 
орофарингеален канцер со акцелерирана интензитет модулирана радиотерапија и 
симултано интегриран буст наспроти тридимензионалната  конформална радиотерапија 
конкурентно со неделен циплатин“. 

д)  Извештaи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 

1. Д-р Марко Костовски на тема: „Влијанието на прекумерната акумулација на 
белото адипозно ткиво на метаболичкиот профил кај деца и адолесценти со 
адипозитет“,  Билтен на УКИМ бр. 1202 од  01.11.2019 година, стр. 48-57. 

2. Д-р Мимоза Исмаили на тема: „Корелација помеѓу мерењата на корнеалната 
дебелина и рефрактивните аномалии“ Билтен на УКИМ бр. 1202 од  01.11.2019 година, 
стр. 58-63. 



  
3. Д-р Танер Хасан на тема: „Асоцијација на полиморфизмите во гените ACE и 

APOE со дијабетичната нефропатија“ Билтен на УКИМ бр. 1202 од  01.11.2019 година, 
стр. 64-75. 

4. Д-р Марија Гоцевска на тема: „Споредба на тераписките ефекти на 
високоинтензивен  ласер и на ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка“ 
Билтен на УКИМ бр. 1203 од 15.11.2019 година, стр.434-441. 

5. Д-р Дарко Саздов на тема: „Влијание на примената на позитивен енд 
експираторен притисок и тренделенбург положба на успешноста и компликациите при 
ултразвучно водена катетеризација на аксиларна вена кај пациенти на механичка 
вентилација“ Билтен на УКИМ бр. 1203 од 15.11.2019 година, стр.442-449. 

8. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
  -    Кадровски одбор   
 -     Научен одбор 
-     Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
- Одбор за специјализации и супспецијализации 
- Одбор за меѓународна соработка 
- Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
- Одбор за издавачка дејност 

9. Избори по билтени  
Избор во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања на 

Медицинскиот факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 
Скопје, Билтен бр. 1201 од 15.10.2019 година, Билтен бр. 1202 од 01.11.2019 година и 
Билтен бр. 1203 од 15.11.2019 година. 

Ад-1.Усвојување  на записникот од XXI седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 22.10.2019 година. 

ННС едногласно го усвои записникот од XXI седница на Наставно-научниот 
совет одржана на ден 22.10.2019 година. 

Ад-2. Соопштение на декан 
2.1. Деканот го извести ННС дека на 4 декември беше потпишан договор помеѓу 

Медицинскиот факултет и Јапонската амбасада со кој на Институтот за патолошка 
физиологија и нуклеарна медицина му беше доделен грант за набавка на нов модерен 
ЕХО апарат, Деканот исто така ја искористи оваа прилика да им се заблагодари на 
вработените на институтот а особено на раководителот на институтот проф.д-р Даниела 
Миладинова за напорите направени за набавка на опрема со која би се унапредила 
стручно-апликативната дејност на Институтот. 

2.2. Деканот го извести ННС дека проф.д-р Златко Темелковски е избран за 
раководител на Катедрата за ортопедија. 

2.3. Деканот го извести ННС дека проф.д-р Светлана Цековска од Катедрата за 
медицинска хемија е избрана за член во Наставно-научниот совет на местото на 
пензионираната проф.д-р Марија Крстевска. 
  

Ад-3. Извештај на деканот за работата на Медицинскиот факултет во состав 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за периодот ноември 2018 
година-ноември 2019 година. 

Согласно член 73 од Статутот на Медицинскиот факултет (Универзитетски 
гласник  бр. 458 од 17 октомври 2019), деканот е должен за својата работа да поднесе 
годишен извештај до ННС и до ректорот на Универзитетот. ННС е надлежен за 
разгледување на извештајот за работата на деканот. 

Извештајот со материјалот од седница  беше доставен во електронска форма.  
ННС едногласно го усвои Извештајот на деканот за работата на Медицинскиот 

факултет при УКИМ во Скопје за период од ноември 2018- ноември 2019 година е 
усвоен. 



  
 

Ад-4. Усвојување на годишна програма за работа на Медицинскиот факултет 
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Согласно член 73 од Статутот на Медицинскиот факултет (Универзитетски 
гласник  бр. 458 од 17 октомври 2019), Наставно-научниот совет донесува годишна 
програма за работа на факултетот. 

Годишната програма со материјалот од седница беше доставена во електронска 
форма.  

ННС едногласно ја усвои годишната програма за работата на Медицинскиот 
факултет при УКИМ во Скопје. 

Ад-5. Донесување на одлука за усвојување на финансискиот план во рамките на 
единствениот финансиски план на универзитетот и проекцијата на приходи и 
трошоци за 2020 година за ФЗО. 

Согласно член 73 од Статутот на Медицинскиот факултет (Универзитетски 
гласник  бр. 458 од 17 октомври 2019), Наставно-научниот совет е надлежен за 
усвојување на финансискиот план на Факултетот.     

Материјалот за оваа точка од дневниот ред беше доставен во електронска форма.  
ННС едногласно ја донесе Одлуката за усвојување на финансискиот план во 

рамките на единствениот финансиски план на универзитетот и проекцијата на приходи 
и трошоци за 2020 година за ФЗО.  

Ад-6. Давање согласност на Статутот на Факултетско студентско собрание 
(ФСС) на Медицински факултет во Скопје. 

На 02.12.2019 година се одржаа избори за претседател и членови на Факултетско 
студентско собрание на Медицински факултет во Скопје. Факултетско студентско 
собрание претставува тело на Факултетот во кое членуваат претставници од студентите 
кои ги застапуваат нивните интереси, доставени барања и дава предлози. 

Согласно член 55 став 2 од Статутот на Медицински факултет Универзитетски 
гласник  бр. 458 од 17 октомври 2019), Факултетско студентско собрание има Статут 
кој го донесува Факултетското студентско собрание по предходно дадена согласност од 
Наставно-научниот совет. 

Материјалот за оваа точка од дневниот беше доставен во електронска форма. 
ННС едногласно даде согласност за донесување на Статутот на Факултетско 

студентско собрание.  
 
Ад-7. Извештаи по рецензии 
ННС едногласно ги усвои извештаите од комисиите за рецензии на ракописи, 

извештајот од комисија за оцена на докторска дисертација, извештајот од комисијата за 
оцена на пријавена тема за изработка на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ и  извештајот од комисијата за 
оцена на докторски дисертации по медицина од докторанди на Школата за докторски 
студии при УКИМ. 

  
Ад-8. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
Кадровски одбор   
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје одржал состанок на 5.12.2019 година. 
1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од 

факултетот за избор на лица во сите наставно-научни и научни звања, а по предлог 
од катедрите. 

ННС ги усвои следните рецензентски комисии: 



  
 За Конкурс објавен на 11.11.2019 година во дневните весници „Вечер  и  „Коха“ 

од Медицински факултет во Скопје за избор на лица во сите наставно-научни и научни 
звања во следниве наставно-научни области: 

 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 офталмологија   
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 
 2. Проф.д-р Милица Ивановска 
 3. Проф.д-р Магдалена Антова Велевска 
 4. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
 5. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина 
 хепато-гастроентерологија  
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р  Викторија Чалоска Иванова 
 2. Проф.д-р Мери Трајковска 
 3. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова 
 4. Проф.д-р Марија Вавлукис 
 5. Проф.д-р Весна Герасимовска 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 медицинска физика    
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Христина Спасевска 
 2. Проф.д-р Даниела Миладинова 
 3. Проф.д-р Ласко Баснарков 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 микробиологија    
 бактериологија    
 вирусологија   
 паразитологија    
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Гордана Јанкоска 
 2. Проф.д-р Никола Пановски 
 3. Проф.д-р Жаклина Цековска 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 педијатрија    
 детски болести со нега на болно и здраво дете    
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Емилија Влашки 
 2. Проф.д-р Розана Кацарска 
 3. Проф.д-р Ката Мартинова 
 4. Проф.д-р Лидија Карева 
 5. Проф.д-р Костандина Кузевска Манева 



  
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хигиена    
 здравствена екологија 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Драган Ѓорѓев 
 2. Проф.д-р Михаил Кочубовски 
 3. Проф.д-р Гордана Ристовска 
- 2 лица во сите научни звања по предметите од научните области: 

 фармакологија 
 токсикологија 
 клиничка фармакологија 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Никола Лабачевски 
 2. Проф.д-р Маја Сланинка Мицеска 
 3. Проф.д-р Димче Зафиров 
- 3 лица во сите научни звања (од сродни научни подрачја)  по предметите од научните 
области: 

 фармакологија   
 токсикологија   
 клиничка фармакологија   
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Димче Зафиров 
 2. Проф.д-р  Јасмина Тројачанец 
 3. Проф.д-р Круме Јаќовски 

2.  ННС донесе Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 
наставно-научни, научни и соработнички звања (асистент) и насловни звања, по 
барање од катедрите. 

Катедрата за гинекологија и акушерство достави барање за распишување на 
конкурс за нови места за избор на 2 наставника во сите наставно-научни звања по 
предметите од  наставно-научните области: гинекологија и акушерство и гинекологија 
и акушерство со нега кое Кадровскиот одбор го разгледа и му предлага на Наставно-
научниот совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс за избор на 2 наставника 
во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 
гинекологија и акушерство и гинекологија и акушерство со нега. 

 3. ННС донесе Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 
 Машинскиот факултет во Скопје и Институтот за социолошки и политичко 
правни истражувања - Скопје  при УКИМ во Скопје доставија барања за ангажирање на 
лица избрани во звања од Нашиот факултет да обавуваат високообразовна дејност на 
нивниот факултет. 
 По изјаснувањето на катедрата за овие барања и дадената согласност од 
катедрата се утврди следнава листа и тоа:  

Табела 1  
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  

НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 
 
За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, 

ННС донесува одлука. 
 

Ред. Предмет  Ангажман на Наставник 



  
бр. факултетите во рамките 

на УКИМ 

1. 

 Медицина на трудот со 6 
ЕКТС (задолжителен предмет) 
во зимски и летен семестар, за 
втор циклус студии на 
студиската програма 
Управување со системи за 
безбедност и здравје при работа 

Машински факултет  
Скопје 

 
 
 
проф.д-р Јованка 
Караџинска Бислимовска 
 

2. 

Професионална токсикологија 
со 6 ЕКТС изборен предмет во 
зимски и летен семестар и 
Психофизиологија на работата 
со 6 ЕКТС изборен предмет, во 
зимски и летен семестар за втор 
циклус студии на студиската 
програма 
Управување со системи за 
безбедност и здравје при работа. 

Машински факултет  
Скопје 

 
 
 
 
проф.д-р Јордан Минов 

3. 

Здравствена политика (изборен 
предмет) на студиската 
програма од втор циклус студии 
по Општествен развој-
едногодишни и двегодишни 
студии. 

Институт за социолошки 
и политичко-правни 
истражувања-Скопје 

 
 
проф.д-р Моме 
Спасовски 

 
4. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и 

соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се 
вработени и катедрите. 

- асистент докторанд д-р Наташа Илиева, вработена во ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, поднесе барање за одобрување на 
неплатено отсуство во траење од три месеци сметано од 2.12.2019 година, поради 
неодложни лични причини. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата по гинекологија и 
акушерство и ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. 

ННС  даде согласност за ова неплатено отсуство. 
- ас.д-р Светлана Павлеска Кузмановска, вработена во ЈЗУ Универзитетска 

клиника за нефрологија - Скопје, поднесено е барање за одобрување на неплатено 
отсуство во траење од два месеци сметано од 1.11.2019 година, поради неодложни 
лични работи. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата по интерна 
медицина, координаторот за настава на Клиниката за нефрологија и ЈЗУ 
Универзитетска клиника за нефрологија Скопје. 

 ННС даде согласност за ова неплатено отсуство. 
 ННС едногласно го усвои извештајот од Кадровскиот одбор. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Научен одбор 
Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје, одржал седница на ден  28.11.2019  година.  
1. ННС формира комисија за одбрана на докторска дисертација од: 



  
Д-р Фродита Јакимовска на тема: „Клиничка евалуација на назалната проодност со 
акустична ринометрија и цефалометриска анализа кај функционалната и естетска 
хирургија на носот“, се формира комисија во состав: 

1. Проф.д-р Јане Нетковски 
2. Проф.д-р Михаел Груневски 
3. Проф.д-р Дејан Докиќ 
4. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
5. Проф.д-р Никола Николовски 
ННС едногласно го усвои извештајот од Научниот одбор. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по медицина 

на Медицинскиот факултет во Скопје, одржал седница на ден 29.11.2019 година. 
1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
- Наташа Петковиќ  на тема: „Епидемиолошко клиничка проценка на 

вистинскиот хоспитален морталитет од миокарден инфаркт“, се формира комисија во 
состав:  

1. Проф. д-р Силвана Јованова, претседател 
2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, ментор 
3. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член 
4. Проф. д-р Марјан Бошевски, член 
5. Проф. д-р Сашко Јовев, член. 
- д-р Валентина Цвејоска Чолакова на тема: „Астма и натхранетост во детска 

возраст“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Мирјана Кочова, претседател 
2. Проф. д-р Емилија Влашки, ментор 
3. Проф. д-р Јордан Минов, член 
4. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 
5. Проф. д-р Александар Петличковски, член. 
- д-р Планинка Зафировска на тема: „Ехокардиографска процена на левокоморна 

функција и левокоморна деформација (strain) кај пациенти со изразена аортна стеноза 
пред и по аортна валвуларна хуриргија“,се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, претседател 
2. Проф. д-р Ники Матвеева, ментор 
3. Проф. д-р Силвана Јованова, член 
4. Проф. д-р Сашко Јовев, член 
5. Проф. д-р Марија Вавлукис, член. 
2. ННС формира комисии за оцена на подобност на пријавената тема за 

изработка на докторска дисертација од: 
- д-р Жанита Јовановска Спасова на тема: "Презервација VS елективна дисекција 

на илиоингвиналниот нерв кај ингвинална херниопластика по методата на Lichtenstein 
со употреба на полипропилен меш", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Маја Сланинка Мицеска, ментор  
2. Проф. д-р Владо Јаневски, член 
3. Доц. д-р Боро Џонов, член 
- д-р Димитар Вељановски на тема: "Ефективноста на перирадикуларната 

терапија водена со компјутеризирана томографија кај пациенти со хронична лумбална 
болка и радикулопатија", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Дијана Никодијевиќ, ментор  
2. Проф. д-р Светлана Антовска Грујоска, член 



  
3. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, член 
- дипл. биолог Гордана Илиева на тема: "Флуоресцентна in situ хибридизација во 

дијагностика на малигни заболувања", се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Мирјана Кочова, ментор, 
2. Проф. д-р Александар Стојановиќ, член 
3. Проф. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, член 
- д-р Анжелика Караџова-Стојаноска на тема: "Можни предиктори за одговор на 

терапија и токсичност при третман со метотрексат кај ревматоиден артритис", се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ, ментор  
2. Проф. д-р Ирена Кафеџиска, член 
3. Доц. д-р Љубинка Дамјановска, член 
- м-р Катерина Маркоска на тема: "Уринарни протеомски биомаркери асоцирани 

со подобрување на проценетата гломеруларна филтрациска рата (пГФР) кај пациенти 
со хронична бубрежна болест (ХББ)", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Харалд Мишак, ментор 
2. Проф. д-р Гоце Спасовски, член 
3. Проф. д-р Ѓулшен Селим. член 
3. Извештај од комисија за оцена на докторска дисертација од:  
- д-р Марко Костовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 

01.11.2019) на тема: "Влијанието на прекумерната акумулација на белото адипозно 
ткиво на метаболичкиот профил кај деца и адолесценти со адипозитет", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Мимоза Исмаили (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 
01.11.2019) на тема: "Корелација помеѓу мерењата на корнеалната дебелина и 
рефрактивните аномалии", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Танер Хасан (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 01.11.2019) 
на тема: "Асоцијација на полиморфизмите во гените ACE и APOE со дијабетичната 
нефропатија", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Марија Гоцевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1203 од 
15.11.2019) на тема: "Споредба на тераписките ефекти на високоинтензивен ласер и на 
ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Дарко Саздов (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1203 од 
15.11.2019) на тема: "Влијание на примената на позитивен енд експираторен притисок и 
тренделенбург положба на успешноста и компликациите при ултразвучно водена 
катетеризација на аксиларна вена кај пациенти на механичка вентилација", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

4. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација од:  

- д-р Ленче Костадинова на тема: "Дефинитивна акцелерирана интензитет 
модулирана радиотерапија со симултано интегриран буст наспроти тридимензионална 
конформална радиотерапија кај планоцелуларен орофаренгеален канцер", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 



  
5. ННС формира комисија за одбрана на докторска дисертација од: 
- д-р Марко Костовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 

01.11.2019) на тема: "Влијанието на прекумерната акумулација на белото адипозно 
ткиво на метаболичкиот профил кај деца и адолесценти со адипозитет", се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Лилјана Миленкова, претседател 
2. Проф. д-р Зоран Гучев, ментор 
3. Проф. д-р Елида Митевска, член 
4. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
5. Проф. д-р Сунчица Петровска, член 
- д-р Мимоза Исмаили (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 

01.11.2019) на тема: "Корелација помеѓу мерењата на корнеалната дебелина и 
рефрактивните аномалии", предложена комисија од Советот на студиска програма за 
трет циклус студии во состав: 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Наташа Наќева Јаневска, ментор 
3. Проф. д-р Ники Матвеева, член 
4. Проф. д-р Магдалена Антова Велевска, член 
5. Проф. д-р Газменд Качанику, член 
- Продеканот за наука, проф.д-р Розалинда Попова Јовановска истакна 

дека е доставено барање од менторот проф.д-р Наташа Наќева Јаневска, во кое 
истакнува дека проф.д-р Магдалена Антова Велевска од објективни причини неможе да 
биде член во рецензентската комисија и на нејзино место се предлага проф.д-р Милица 
Ивановска. 

ННС формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Наташа Наќева Јаневска, ментор 
3. Проф. д-р Ники Матвеева, член 
4. Проф. д-р Милица Ивановска, член 
5. Проф. д-р Газменд Качанику, член 
- д-р Танер Хасан (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 01.11.2019) 

на тема: "Асоцијација на полиморфизмите во гените ACE и APOE со дијабетичната 
нефропатија", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Мирјана Кочова, претседател 
2. Проф. д-р Сашо Панов, ментор 
3. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
4. Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева, член 
5. Проф. д-р Гордана Пемовска, член 
- д-р Марија Гоцевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1203 од 

15.11.2019) на тема: "Споредба на тераписките ефекти на високоинтензивен ласер и на 
ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Божиновски, претседател 
2. Проф. д-р Ериета Николиќ-Димитрова, ментор 
3. Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова, член 
4. Проф. д-р Слободан Николиќ, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 
- д-р Дарко Саздов (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1203 од 

15.11.2019) на тема: "Влијание на примената на позитивен енд експираторен притисок и 
тренделенбург положба на успешноста и компликациите при ултразвучно водена 
катетеризација на аксиларна вена кај пациенти на механичка вентилација", се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател 



  
2. Проф. д-р Зорка Николова Тодорова, ментор 
3. Проф. д-р Зоран Спировски, член  
4. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член 
5. Проф. д-р Андријан Карталов, член 
ННС едногласно го усвои извештајот од Советот на студиската програма за трет 

циклус-докторски студии по медицина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Одбор за специјализации и супспецијализации 

 Одборот за специјализации и супспецијализации  на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет од Скопје одржал состанок на 04.12.2019 година.  

По однос на предложените точки од дневниот ред, Одборот за специјализации и 
супспецијализации зазеде став: 

1. Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит. 
ННС ги усвои следните комисии за полагање на специјалистички испит во 

следните гранки на медицината: 
 
Гинекологија и акушерство 

1. проф.д-р Весна Антовска  
2. проф.д-р Марјан Стојовски    
3. доц.д-р Горан Димитров                                      
  
1.проф.д-р Марјан Стојовски 
2.доц.д-р Горан Димитров 
3.Доц.д-р  Глигор Тофоски 
 
1.доц.д-р Горан Димитров 
2.доц.д-р Глигор Тофоски 
3.доц.д-р Јадранка Георгиевска 
 
1.доц.д-р Глигор Тофоски 
2.доц д-р Јадранка Георгиевска 
3.доц.д-р  Ана Данева Маркова 
 
1.доц.д-р Јадранка Георгиевска 
2.доц д-р Ана Данева Маркова 
3.доц.д-р  Сашо Стојчевски 
 
1.доц.д-р Ана Данева Маркова 
2.доц д-р Сашо Стојчевски 
3.доц.д-р  Елена Џикова 
  
1.доц.д-р Сашо Стојчевски 
2.доц д-р Елена Џикова 
3.доц.д-р  Викторија Јовановска 
 
1.доц.д-р Елена Џиков 
2.доц д-р Викторија Јовановска 
3.доц.д-р  Игор Алулоски 
 
1.доц.д-р Викторија Јовановска 
2.доц д-р Игор Алулоски 



  
3.доц.д-р  Драге Дабески 
 
1.доц.д-р Игор Алулоски 
2.доц д-р Драге Дабески 
3.доц.д-р  Ирена Алексиоска Папестиев 
 
1.доц.д-р Драге Дабески 
2.доц д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
3.доц.д-р  Иво Ќаев 
 
1.доц.д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
2.доц д-р Иво Ќаев 
3.проф.д-р  Весна Антовска 
 
1.доц.д-р Иво Ќаев 
2.проф.д-р Весна Антовска 
3.проф.д-р Марјан Стојовски 
 

- педијатрија    

1. проф.д-р Зоран Гучев  
2. проф.д-р Аспазија Софијанова   
3. науч.сор.д-р Николина Здравевска 
 
1. проф.д-р Розана Кацарска     
2. проф.д-р Лидија Карева    
3. науч.сор.д-р Силвана Наунова      
       
1.проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
2.проф.д-р Марина К.Константинова 
3.науч.сор.д-р  Христина Б. Манџуковска 
         
1. проф.д-р Велибор Тасиќ     
2. проф.д-р Светлана Кочева    
3. доц.д-р Татјана Јаќовска      
            
1. проф д-р Ацо Костовски 
 2.доц.д-р Кристина Миронска 
3.науч.сов.д-р Снежана Јанчевска 
                 
1.проф. д-р Емилија Влашки     
2.доц. д-р  Соња Бојаџиева    
3.доц.д-р  Александра Јанчевска 
    
1.проф.д-р Ката Мартинова 
2.доц.д-р Наташа Алуловска 
3.в.н.сор.д-р Емилија Шахпазова 
      
1.проф.д-р  Филип Дума    
2.проф.д-р  Констандина К. Манева   
3.н.сор.д-р Илија Кировски 
                 



  
1.проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
2.проф.д-р Зоран Гучев 
3.проф.д-р Констандина К. Манева 
                       
1.проф.д-р  Розана Кацарска    
2.проф.д-р Велибор Тасиќ      
3.проф.д-р Аспазија Софијанова 
                  
1. проф.д-р Ацо Костовски 
2. проф.д-р Ката Мартинова 
3. проф.д-р Лидија Карева 
      
1.проф.д-р Емилија Влашки    
2.проф.д-р Филип Дума  
3.проф.д-р Светлана Кочева 
       
1.проф.д-р Ката Мартинова 
2.проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
3.проф.д-р Марина К.Константинова 
                
1.проф.д-р Велибор Тасиќ     
2.проф.д-р Емилија Влашки    
3.доц.д-р    Соња Бојаџиева  
                      
1.проф.д-р Зоран Гучев 
2.проф.д-р Ацо Костовски 
3. доц.д-р. Татјана Јаќовска 
                       
1. проф.д-р  Филип Дума 
2. проф.д-р Розана Кацарска 
3. доц.д-р   Кристина Миронска 
             
 Замени за: 
  проф.д-р Зоран Гучев - проф.д-р Розана Кацарска 
 проф.д-р Розана Кацарска –проф.д-р Зоран Гучев 
 
 проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ- проф.д-р Велибор Тасиќ 
 проф.д-р Велибор Тасиќ - проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
 
 проф.д-р Ацо Костовски- проф.д-р Емилија Влашки 
 проф.д-р Емилија Влашки - проф.д-р Ацо Костовски 
 
 проф.д-р Ката Мартинова - проф.д-р Филип Дума 
 проф.д-р Филип Дума -проф.д-р Ката Мартинова 
 
 проф.д-р Светлана Кочева- проф.д-р Констандина Кузевска Манева 
 проф.д-р Констандина Кузевска Манева –проф.д-р Светлана Кочева 
 
 проф.д-р Лидија Карева - проф.д-р Марина Крстевска Константинова 
 проф.д-р Марина Крстевска Константинова - проф.д-р Лидија Карева 
 
 проф.д-р Аспазија Софијанова- доц.д-р Соња Бојаџиева 



  
 доц.д-р Соња Бојаџиева- проф.д-р Аспазија Софијанова 
 
 доц.д-р Татјана Јаќовска - доц.д-р Кристина Миронска 
 доц.д-р Кристина Миронска  – доц.д-р Татјана Јаќовска 
 
 доц.д-р Наташа Алуловска– доц.д-р Александра Јанчевска 
 доц.д-р Александра Јанчевска – доц.д-р Наташа Алуловска 
 
 науч сов.д-р Снежана Јанчевска- виш.нау.сор.Емилија Шахпазова 
 виш.нау.сор.Емилија Шахпазова- науч сов.д-р Снежана Јанчевска 
 
науч.сор.д-р Силвана Наунова- науч.сор.д-р Илија Кировски 
науч.сор.д-р Илија Кировски - науч.сор.д-р Силвана Наунова 
 
науч.сор.д-р Николина Здравевска - науч.сор.д-р Христина Б. Манџуковска 
науч.сор.д-р Христина Б. Манџуковска - науч.сор.д-р Николина Здравевска 
 
  - Психијатрија 
1. проф.д-р  Марија Ралева    
2. проф.д-р  Димитар Боневски 
3. проф.д-р  Ненси Манушева 
Замена: 
1. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
2. проф.д-р Викторија Вујовиќ 
3. проф.д-р  Славица Арсова 
 
1. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
2. проф.д-р  Викторија Вујовиќ 
3. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
Замена; 
1. проф.д-р  Марија Ралева    
2. проф.д-р  Антони Новотни 
3. доц.д-р    Стојан Бајрактаров 
 
1. проф.д-р  Антони Новотни 
2. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
3. проф.д-р  Славица Арсова 
Замена: 
1. проф.д-р Димитар Боневски 
2. проф.д-р  Ненси Манушева 
3. н.сор.д-р  Виктор Исјановски 
 
1. проф.д-р  Антони Новотни 
2. проф.д-р  Марија Ралева  
3. проф.д-р  Димитар Боневски 
Замена: 
 
1. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
2. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
3. н.сор.д-р  Кадри Хаџихамза 
 
 



  
- детска и адолесцентна психијатрија 
1. проф.д-р  Марија Ралева    
2. проф.д-р  Димитар Боневски 
3. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
Замена: 
1. проф.д-р  Ненси Манушева    
2. проф.д-р  Марија Ралева    
3. проф.д-р  Антони Новотни 
 
- медицинска психологија 
1. н.сор. Андромахи Наумовска 
2. проф.д-р  Ненси Манушева 
3. проф.д-р  Викторија Вујовиќ 
 
1. н.сор. Андромахи Наумовска 
2. проф.д-р  Марија Ралева 
3. проф.д-р Димитар Боневски 
 
- ургентна медицина 
1. проф.д-р Мирјана Шошолчева 
2. проф.д-р Игор Кафтанџиев 
3. проф.д-р Горан Кондов 
 
1. проф.д-р Андријан Карталов 
2. проф.д-р Мери Трајкова 
3. доц.д-р  Атанас Сивевски 
 
1. проф.д-р Владимир Мирчевски 
2. проф.д-р Марија Вавлукис 
3. н.сов.д-р Јасминка Нанчева 
 
1. проф.д-р Слободан Ристовски 
2. проф.д-р Мирјана Шошолчева 
3. н.сов.д-р Билјана Ширговска 
 
1. проф.д-р Билјана Кузмановска 
2. проф.д-р Ѓорѓи Јота 
3. проф.д-р Соња Ставриќ    
 
- патологија 
1. проф.д-р Гордана Петрушевска 
2. проф.д-р Лилјана Спасевска 
3. доц.д-р  Рубенс Јовановиќ 
1. проф.д-р Лилјана Спасевска 
2. проф.д-р Весна Јаневска 
3. доц.д-р  Магдалена Тодоровска 
 
1. проф.д-р Весна Јаневска 
2. проф.д-р Нели Башевска 
3. проф.д-р  Славица К. Куновска 
 
1. проф.д-р Нели Башевска 



  
2. проф.д-р Гордана Петрушевска 
3. доц.д-р  Рубенс Јовановиќ 
 
1. проф.д-р Гордана Петрушевска 
2. проф.д-р Весна Јаневска 
3. проф.д-р  Славица К. Куновска 
 
1. проф.д-р Лилјана Спасевска 
2. проф.д-р Нели Башевска 
3. доц.д-р  Магдалена Тодоровска 
 
1. проф.д-р Весна Јаневска 
2. проф.д-р Лилјана Спасевска 
3. доц.д-р  Рубенс Јовановиќ 
 
1. проф.д-р Гордана Петрушевска 
2. проф.д-р Нели Башевска 
3. проф.д-р  Славица К. Куновска 
 
1. проф.д-р Лилјана Спасевска 
2. проф.д-р Гордана Петрушевска 
3. доц.д-р  Магдалена Тодоровска 
 
1. проф.д-р Нели Башевска 
2. проф.д-р Весна Јаневска 
3. доц.д-р  Рубенс Јовановиќ 
 
1. проф.д-р Весна Јаневска 
2. проф.д-р Гордана Петрушевска 
3. проф.д-р Славица К. Куновска 
 
1. проф.д-р Нели Башевска 
2. проф.д-р Лилјана Спасевска 
3. доц.д-р  Магдалена Тодоровска 
 
- Во постоечките комисии за полагање специјалистички испит по неврохирургија, за 
заменик член се предлага  доц.д-р Владимир Рендевски. 
- Во постоечките комисии за полагање специјалистички испит по урологија, за заменик 
член  се предлага  доц.д-р Скендер Саиди. 
- Во постоечките комисии за полагање специјалистички испит по детска хирургија, за 
заменик член  се предлага  доц.д-р Марјан Камиловски и доц.д-р Шабан Мемети 
   - Во постоечките комисии за полагање специјалистички испит по трауматологија 
членот во комисија бр.1,  проф.д-р Илија Панговски се заменува со доц.д-р Боро Џонов. 
 

2. ННС усвои комисии за полагање на супспецијалистички испит. 
- детска и младинска психијатрија 
 1. проф.д-р  Марија Ралева    
2. проф.д-р  Димитар Боневски 
3. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
 
- психотерапија 
 1. проф.д-р  Викторија Вујовиќ 



  
2. проф.д-р  Марија Ралева  
3. доц.д-р   Стојан Бајрактаров 
 
- судска психијатрија 
1. проф.д-р  Антони Новотни 
2. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
3. проф.д-р  Ненси Манушева 
 
 - социјална психијатрија 
1. проф.д-р Димитар Боневски 
2. проф.д-р  Славица Арсова 
3. н.сор.д-р  Виктор Исјановски  
 
-  болести на зависност 
1. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
2. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
3. проф.д-р  Ненси Манушева 

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за специјализации и 
супспецијализациии. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Одбор за меѓународна соработка 
Одборот за меѓународна соработка на Медицинскиот факултет во Скопје одржал 

состанок на ден 02.12.2019 година.  
Ад-1. Извештај за активностите на Одборот за меѓународна соработка во  

периодот од последниот состанок 
Во изминатиов период од последниот состанок на одборот, беа реализирани неколку  

меѓународни активности.  
На 16. и 17.11. се одржа традиционалното 6то интеруниверзитетско школо за 

ултразвук во гинекологија и акушерство  Ian Donald со голем број слушатели и 
предавачи од сите јавни и приватни здравствени институции. Според доајенот на 
акушерскиот ултразвук проф. д-р Асим Курјак  оценето е како едно од најуспешните од 
142те организирани школи до сега.  

Од 26-28.11. во Деканатот на медицинскиот факултет во организација на 
Лекарската комора на Македонија се одржа работилница " Вештини на комуникација 
на доктори со пациенти и нивните семејства ". Презентацијата на комуникациските 
вештини беше од страна на д-р Уве Гелер, во изминатиот период визитинг професор на 
Медицинскиот факултет по дерматовенеро 
логија. За работилницата членовите на одборот ги извести д-р Љубинка Дамјановска 
Крстиќ од која произлезе заклучок за поголемо вклучување на комуникациските 
вештини во додипломската настава.   

На универзитетската клиника за ревматологија во текот на месец ноември 
престојуваше проф. д-р Влатко Огненовски, професор по ревматологија на 
Универзитетот во Мичиген, Ен Арбор, визитинг професор на факултетот во изминатиот 
период.Доц.Дамјановска Крстиќ реферираше за содржината на посетата, на која 
акцентот беше ставен на едукацијата за предоперативната припрема на болните со 
ревматоиден артрит. 

 Ад-2. Извештај за реализација на последниот ЕРАЗМУС ПЛУС повикот за 
мобилност. 

Членовите на Одборот беа информирани за состанокот на Комисијата за 
соработка со универзитетите во странство, одржана во ректoратот на Универзитетот 
Св.Кирил и Методиј на 29.11.2019. На останокот се сумираа резултетите од последниот 



  
повик на ЕРАЗМУС ПЛУС програматаа мобилност. И оваа година најголем број 
студенти за мобилност се од Медицинскиот факултет (од вкупно 87/ 24 се од нашиот 
факултет), што се должи на големиот интерес и бројните склучени договори со 
медицинските факултети на странските универзитети. За академската мобилност 
вообичаено се избира по еден наставник од секоја единица, оваа година на 
Универзитетот во Љубљана ќе престојува доц.д-р Глигор Тофоски. 

Со голем задоволство е констатирано дека година расте бројот на студенти 
заинтересирани да поминат дел од наставата/праксата на нашиот факултет. Оваа година 
на нашиот факултет следат настава 4 студента од Фоѓа и Л`Аквила, и со петте студента 
кои минатата година престојуваа тоа се вкупно 9 студенти кои во текот на 2019 година 
ја следеа наставата на нашиот факултет. Забелешките се за недоволното познавање на 
англиски јазик на последната група студенти, што ја отежнува комуникацијата, но се 
прават напори да се ангажираат колеги кои го зборуваат италијанскиот јазик, а исто 
така е понудена помош од професорките по италијанистика на Филолошкиот факултет.  

Ад-3. Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по хирургија за 
проф. д-р Оскар Азман 
Членовите на Одборот беа информирани со барањето од Катедрата по хирургија, 

за повторен избор на професор д-р Оскар Азман во визитинг професор. Професор 
Азман е пластичен и реконструктивен хирург на Клиниката за пластична и 
реконструктивна хирургија AKH Vienna, кој своето образование главно го стекнува на 
Медицинскиот универзитет во Виена и Џон Хопкинс универзитетот во Мериленд, 
САД. Последниве десетина години тесно соработува со компанијата Otto Bock за 
можностите на бионичната реконструкција што доведе до формирање на  Центар за 
екстремитети, реконструкција и рехабилитација во 2012 година. Овој центар е 
предводен од д-р Азман со основен интерес за реконструкција и рехабилитација на 
пациенти со нарушена функција на екстремитети, со изведување на широк спектар 
хируршки техники на невромускуларна реконструкција  во комбинација со комплексни 
мехатронични уреди. Д-р Азман во неколку наврати престојуваше на Клиниката за 
пластична хирургија, активно учествувајќи во едукацијата на специјализантите преку 
теоретски предавања и оперативни интервенции. Исто така овозможи едукација на 
клиниката во Виена за неколку специјализанти од нашиот факултет. Одборот со 
задоволство ќе го проследи предлогот за продолжување на соработката со проф.д-р 
Азман до Наставно научниот совет. 
  Ад-4. Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по интерна 
медицина за професор д-р Раџу Кубчандани 

Предлогот од катедрата по интерна медицина и унивезитетската клиника за 
ревматологија го образложи доц.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ. Професор д-р 
Кубчандани е основоположник на педијатриската ревматологија во Индија и пошироко, 
коавтор на ЕУЛАР ПРеС онлајн курсот по педијатриска ревматологија, член на 
Интернационалната лига за ревматологија и студиските групи за номенклатура и 
класификација на јувенилен идиопатски артритиис, макрофаген активационен синдром 
и васкулитисни синдроми. Со изборот на проф.Кубчандани во визитинг професор, ќе се 
олесни пристапот до онлајн курсевите за колегите, а исто така и ќе се овозможи во 
соработка со колегите од Детска клиника,  поинтензивен развој на педијатриската 
ревматологија во нашата средина.  Одборот со задоволство ќе го проследи предлогот за 
ангажирање на проф.д-р Кубчандани во визитинг професор на нашиот универзитет.  

Ад-5. Планирани активности на Одборот за меѓународна соработка во 
наредниот период 

 Во наредниот период се планирани повеќе активности со студентите. За двајца 
студенти е овозможено од страна на Катедрата по семејна медицина при Медицинскиот 
факултет на Универзитетот во Загреб, да го следат крусот по семејна медицина на 
англиски јазик. Во тек е пријавувањето на студенти.  



  
Исто така распишан е конкурсот за клиничка ротација на Универзитетот во 

Мичиген, Ен Арбор, на кој исто така можат да учествуваат двајца студенти од 6та 
година. 

Во фебруаи 2020 година се очекува распишување на конкурсот за клиничка 
пракса од ЕРАЗМУС ПЛУС програмата за мобилност. 

На 16.12.2019 во ректоратот на УКИМ ќе се организира информативен настан за 
студнетите кои оваа година треба да заминат за реализирање на ЕРАЗМУС ПЛУС 
мобилноста. 

Инаку циклусот на ЕРАЗМУС ПЛУС договори завршува учебната 2020/21 
година и се очекува во наредниот период повеќе да се применува он лајн апликацијата 
и секако да се воведат нови програми и нови можности, како би имало услови што 
поголем број студенти да ја реализираат својата мобилност во текот на студиите. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за меѓународна соработка. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
            Наставно- научен  колегиум  за посдипломски студии  по Јавно здравство 
одржал состанок на ден 02.12.2019 година.           

1.  ННС формира комисија за оценка на магистерскии труд по пријава од 
кандидат:  
            a) Даријан Трајанов на тема : "Проценка на влијанието на физичката активност 
на младите во промоција на здравјето и импликациите врз социоекономскиот развој на 
една земја", се формира комисија  во состав:  
             1. Проф д-р Драган Ѓорѓев  
             2. Проф д-р Весна Велиќ Стефановска 
             3. Проф д-р Моме Спасовски 
             Ментор: Проф. Д-р  Елена Ќосевска 

2. Да се одпочне со активности и собирање информации за состојбата со број на 
редовни студенти на студиите, нивна редовност во исплата на обврските но и за 
критериумите при оформување на бодот за настава и финансискиот надомест на 
позицијата Претседатедл на НН Колегиум за јавно здравје во склад со сличните 
позиции во факултетот. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Наставно-научниот колегиум по јавно 
здравство. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Одбор за издавачка дејност 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 
03.12.2019 година, произнесувајќи се по точките од дневниот ред го донесе следниов 
извештај кој го доставува до членовите на ННС: 

1.  ННС формира рецензентскa комисиja за:  
а)  Учебнo помагало со наслов: „Естетска хирургија на глава и врат“ за студентите 

од Медицински факултет од авторот: проф.д-р Смиља Туџарова Ѓоргова и соработници 
од Катедрата за хирургија се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2. Проф.д-р Александар Чапароски 

б)  Монографија со наслов: „Јодот во урина како биохемиски маркер: индикации, 
методологија и сопствени искуства“ од авторот: в.н.сор.д-р Соња Кузмановска од 
Катедрата за патолошка физиологија, се предлагаат следниве членови за Рецензентска 
комисија: 

1. Проф.д-р Оливија Васкова 
2. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 



  
в)  Учебнo помагало со наслов: „Базични принципи и постапки во хирургијата“ 

од група автори - уредник проф.д-р Игор Кафтанџиев од Катедрата за хирургија се 
предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Горан Кондов 
2. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2. ННС донесе  Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебник: „Анатомија 2“за студентите од Медицински факултет од авторите:   
проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, проф.д-р Ники Матвеева, проф.д-р Марија 
Папазова,  проф.д-р Биљана Зафирова, доц.д-р Елизабета Чадиковска, од Катедрата за 
анатомија  во тираж од 600 примероци. 

2. Учебник: „Анатомија 2“за студентите од Стоматолошки фкултет од авторите: 
проф.д-р Јулија Живадиновиќ  Богдановска, проф.д-р Марија Папазова, проф.д-р Ники 
Матвеева, проф.д-р Биљана Зафирова, доц.д-р Елизабета Чадиковска, од Катедрата за 
анатомија  во тираж од 300 примероци. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за издавачка дејност.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ад-9. Избори по билтени  
Пред да се пристапи кон вршење избори по билтени деканот побара од 

стручните служби да се утврди бројот на присутни членови на ННС од редот на 
наставниците и да се утврди кворумот за работа. 

Стручните служби го известија деканот дека во моментот се присутни 88 
наставници членови на ННС. 

Деканот констатира дека има мнозинство потребно за полноважно одлучување. 
Избор во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања на 

Медицинскиот факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 
Скопје, Билтен бр. 1201 од 15.10.2019 година, Билтен бр. 1202 од 01.11.2019 година и 
Билтен бр. 1203 од 15.11.2019 година. 

I. Избор по билтен бр. 1201 
а) Избор на вонреден професор во наставно-научната област неврологија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Драгана Петровска Цветковска. 
ННС изврши избор на доц.д-р Драгана Петровска Цветковска за вонреден 

професор. 
 
II. Избор по билтен бр. 1202 
а) Избор на вонреден професор по предметите од наставно-научните области: 

педијатрија и детски болести со нега на болно и здраво дете врз основа на рецензијата, 
а по пријава на доц.д-р Соња Бојаџиева. 

ННС изврши избор на доц.д-р Соња Бојаџиева за вонреден професор. 
 
III. Избор по билтен бр. 1203 
а) Избор на асистенти по предметот гиенкологија и акушерство врз основа на 

рецензијата, а по пријава на помл.ас.д-р Ирена Тодоровска, асистент докторанд д-р 
Валентина Тофилоска, асистент докторанд д-р Маја Пејковска Илиева, д-р Софија 
Златеска,  д-р Маја Котева Мираковска, д-р Даниел Милкоски, д-р Андријана 
Буклиоска, д-р Сашо Димитриовски, д-р Ива Панева, д-р Димитар Калчовски, д-р 
Ивана Кијајова, д-р Марија Јоксимовиќ, д-р Ајља Шабани и д-р Пајтим Асани. 

ННС изврши избор на помл.ас.д-р Ирена Тодоровска, за асистент. 
ННС изврши избор на асистент докторанд д-р Валентина Тофилоска за асистент. 
ННС изврши избор на асистент докторанд д-р Маја Пејковска Илиева за 

асистент. 
ННС изврши избор на д-р Софија Златеска за асистент. 



  
ННС изврши избор на д-р Маја Котева Мираковска за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Даниел Милкоски за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Андријана Буклиоска за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Сашо Димитриовски за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Ива Панева за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Димитар Калчовски за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Ивана Кијајова за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Марија Јоксимовиќ за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Ајља Шабани, за асистент. 
ННС изврши избор на д-р Пајтим Асани за асистент. 
б) Избор на доценти во наставно-научните области: гинекологија и акушерство и 

гинекологија и акушерство со нега врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р Игор 
Самарџиски, асистент докторанд д-р Александра Стојовска Лазарова и асистент 
докторанд д-р Слаѓана Симеонова Крстевска. 

ННС изврши избор на д-р Игор Самарџиски за доцент. 
ННС изврши избор на асистент докторанд д-р Александра Стојовска Лазарова за 

доцент. 
ННС изврши избор на асистент докторанд д-р Слаѓана Симеонова Крстевска за 

доцент. 
в) Избор на редовен професор во наставно-научните области: интерна медицина 

и нефрологија  врз основа на рецензијата, а по пријава на вонр.проф.д-р Весна 
Герасимовска. 

ННС изврши избор на вонр.проф.д-р Весна Герасимовска за редовен професор. 
 
г) Избор на вонреден професор во наставно-научната област ортопедски болести 

врз основа на рецензијата, а по пријава на в.н.сор.д-р Даниела Георгиева, и избор на 
доцент во наставно-научната област ортопедски болести врз основа на рецензијата, а по 
пријава на н.сор.д-р Роза Џолева Толевска. 

ННС изврши избор на в.н.сор.д-р Даниела Георгиева за вонреден професор. 
ННС изврши избор на н.сор.д-р Роза Џолева Толевска за доцент. 
д) Избор на редовни професори во наставно научната област ортопедски болести 

врз основа на рецензијата, а по пријава на вонр.проф.д-р Златко Темелковски, 
вонр.проф.д-р Зоран Божиновски и вонр.проф.д-р Милан Самарџиски. 

ННС изврши избор на вонр.проф.д-р Златко Темелковски за редовен професор. 
ННС изврши избор на вонр.проф.д-р Зоран Божиновски за редовен професор. 
ННС изврши избор на вонр.проф.д-р Милан Самарџиски за редовен професор. 
ѓ) Избор на научен соработник во научните области инфектологија и тропски и 

карантински заболувања врз основа на рецензијата, а по пријава на асистент докторанд 
д-р Марија Димзова и ас.д-р Сања Петрушевска Маринковиќ. 

ННС изврши избор на асистент докторанд д-р Марија Димзова за научен 
соработник. 

ННС изврши избор на ас.д-р Сања Петрушевска Маринковиќ за научен 
соработник. 

е) Избор на редовен професор во наставно научната област дерматовенерологија 
врз основа на рецензијата, а по пријава на вонр.проф.д-р Сузана Николовска. 

ННС изврши избор на вонр.проф.д-р Сузана Николовска за редовен професор. 
Sednicata na NNS zavr{i vo 12:45 ~asot. 

 
               Записничар                                                                        Д е к а н 
 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                 Prof.d-r Соња Топузовска,s.r. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

 

Наставно-научниот совет на својата XIX работна седница, одржана на 

ден 25.06.2019 година, донесе одлука за формирање на Комисија за оцена на 

пријавената тема за изработка на докторска дисертација со наслов: 

„Одредени епидемиолошки карактеристики на тешките депресивни 

растројства на хоспитализирани болни во Р. Македонија во период од 2013-

2017 година“ на англиски јазик: „Determined epidemiologic characteristics of 

havy depressive disorders to hospitalized patients at RM at the period from 2013 to 

2017“ од студентот трет циклус-докторски студии д-р Билјана Илиев во 

состав: 

Проф. д-р Димитар Боневски, ментор 

Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член, 

Проф. д-р Марија Ралева. член. 

 

На барање на Комисијата по чл. 54 ст.1 од Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии- 

докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 245/13) со одговор бр.09054517/14 од 16.10.2019  

од Советот за студиска програма трет циклус за докторски студии беа одобрени 

дополнителни 30 дена за изготвување на извештајот. 

Врз основа на чл.51. став 5 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на трет циклус студии- докторски 

студии на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје (Универзитетски 

гласник бр. 245/13). со одлука на Советот за студиска програма трет циклус за 

докторски студии 09055294/21 на 29.11.2019 на кандидатот д-р Билјана Илиев 

и беше одбрена доработка на пријавената тема во рок од 3 месеци. 

Рецезентската комисија во состав: Проф. д-р Димитар Боневски 

(ментор), Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска (член) и Проф. д-р Марија 

Ралева (член) го разгледа корегираниот  поднесок за докторската дисертација, 

по направените меѓусебни консултации констатира дека студентот трет 

циклус-докторски студии д-р Билјана Илиев  постапила по сите забелешки 

дадени на поднесокот и Комисијата го поднесува следниов: 
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ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Извештај за доставен корегиран поднесок за докторската дисертација  

 

Поднесокот за докторската дисертација е самостоен труд на д-р Билјана Илиев, 

од областа на психијатрија. Тој е изнесен на 20 страници и е  поделен на 

следниве поглавја: Вовед; Мотив за изработка;  Цели на трудот; Материјал и 

методи;  Статистичка обработка;  Очекувани резултати и Литература. 

 

2.   Осврт  на поодделни делови од поднесокот за докторската 

дисертација  

 

Вовед: Воведот е поделен на следните подточки: 1. историјат на депресијата, 2. 

Актуелни дефиниции и дијагностички класификации на депресивното 

растројство, 3. етиопатогенеза на депресија, 4. Епидемиологија, 

социодемографски фактори поврзани со појавата на депресијата и последици 

од истата на план на психосоцијално функционирање. 

Авторот на почетокот се осврнува на историјатот на депресијата од првите 

останати записи до денес, истакнувајќи ги најзначајните моменти во однос на 

депресијата, нејзиното разбирање, ставот кон депресивните болни и начинот на 

лекување.  Во продолжетокот детално се изнесени актуелните дефиниции и 

дијагностички класификации на депресивното растројство. Во делот за 

етипатогенезата на депресијата се разработени сите актуелни теории (билошки, 

психолоши и социјални)  за нејзиното настанување со цитирање на релевантни 

истражувања од таа област. Потоа следи исцрпен опис на епидемиологија, 

социодемографски фактори поврзани со појавата на депресијата и последици 

од истата на план на психосоцијално функционирање со цитирање на 

релевантни научни трудови. 

 

Мотив за изработка на трудот: Мотивот за изработка на трудот 

произлегува од потребата да во нашата средина се добие слика за состојбата со 

зачестеноста на  депресија и делот на тешката депресија во вкупниот број на 

депресии, социодемографските фактори на ризик ( пол, возраст, образование, 
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статус на вработен или невработен, брачна состојба, место на живеење- рурална 

или урбана средина, економски статус) кои доведуваат до нејзина појава и 

рецидивантното манифестирање, зачестеноста на суицидалните обиди и 

реализираните суициди, применуваните тераписки модели и развивање на 

можни превентивни стратегии за нејзина појава, односно рецидивно 

појавување, како и поврзаноста на тежината на депресијата со социјалното и 

работното онеспособување на пациентите 

 

Цел на трудот: Целта на трудот произлегува од мотивот за негова изработка, 

со што се дефинираат следниве цели: 

1. Да се утврди бројот на тешки депресии во однос на севкупниот број на 

лекувани депресивни пациенти. 

2. Да се утврди фреквенцијата на рецидиви на Тешката депресија преку  

бројот на хоспитализации и амбулантско - поликлинички лекувања; 

3. Да се утврди поврзаноста на примената на тераписките модели на лекување 

во психијатриските болници Негорци, Демир Хисар и Скопје во наведениот 

период со нивната ефикасност. 

4. Да се утврди поврзаноста на социодемографските карактеристики со  

тежината на депресијата. 

5. Да се утврди поврзаноста на тежината на депресијата со социјалното и 

работното онеспособување на пациентите 

 

Материјал и методи: Студијата ќе бидe анамнестичка студија на пресек 

(cross sectional study) и ќе ги опфати сите лекувани пациенти од депресија во 

трите специјални психијатриски болници во Македонија (Скопје, Демир Хисар 

и Негорци) во периодот 2016- 2020 година. Со обработка на историите за 

болнички (дневноболнички) лекувани пациенти, како и дневниците за 

амбулантски третман во трите болници ќе бидат евидентирани сите пациенти 

лекувани од депресија и ќе биде утврдена стапката на инциденца и индекси на 

динамика на хоспитализираните пациенти.   

Во текот на 2020 година 200 од овие пациенти ќе бидат испитувани со 

непосреден преглед и употреба на прашалниците со што ќе се овозможи 

утврдување на поврзаноста на примената на тераписките модели на лекување 
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во наведениот период со нивната ефикасност, поврзаноста на 

социодемографските карактеристики со тежината на депресијата и поврзаноста 

на тежината на депресијата со социјалното и работното онеспособување на 

пациентите. 

Испитуваната  група  ќе бидат сите пациенти лекувани во трите психијатриски 

болници кои ги задоволуваат дијагностичките критериуми на МКБ 10 за 

следниве дијагнози : F32.0,  F32.1,  F32.2 и F32.3, а 200 пациенти од веќе 

опфатените (по случаен избор)  ќе бидат со непосреден преглед подвргнати на 

детално испитување со батеријата на прашалници. 

Критериуми за вклучување во истражувањето се: лица со дијагностицирано 

депресивно растројство амбулантно – хоспитално лекувани, возраст  над 18 

години. 

Критериуми за исклучување:  биполарното афективно растројство,   

депресивни фази кај заболени од шизофренија, сенилни параноидно – 

депресивни растројства,  возраст под 18 години.  

Применети методи при истражувањето ќе бидат: 

-Интервју 

-Нестандардизиран прашалник за социо-демографски и клинички податоци 

креиран за потребите на истражувањето (пополнет од медицинската 

документација на лекуваните пациенти, а потоа на истите во амбулантски 

непосреден контакт за утврдување на полот, возраста, образование, работен 

статус, брачен статус, место на живеење ( урбана / рурална средина), 

времетраење на депресивната епизода , претходни фактори на епизодата, 

податоци за присуство на суицидални мисли и суицидални обиди, брачна 

состојба при прва епизода, влијание на бракот во тек на болеста, грижа и 

поддршка од примарното семејство (евентуални дисфункционални релации во 

семејството), рецидивирање на заболувањето, како и влијанието на видот на  

уптребуваната терапија во текот на болеста и исходот ( терапискиот одговор ) . 

- Хамилтонова скала за оцена на депресија ( HMD 17) 

Прашалникот е наменет за возрасни над 18 години и се користи за да се оцени 

сериозноста на нивната депресија со проценка на  расположение, чувство на 

вина, идеја за самоубиство, несоница, агитација или ретардација, 

вознемиреност, губење на тежината и соматски симптоми. HAM-D резултат се 
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мери според скорот : 10 - 13 благa депресија; 14-17 блага до умеренa депресија; > 

17 умеренa до тешка депресија. 

Прашалник за проценка на дефицит, 5 компонентна  верзија  (PDQ-5) за 

евалуација на меморија, концентрација и внимание кај депресија. 

Скалата ги мери актуелните психички симптоми. Пет примарни симптоми на 

депресија се дефинирани и оваа верзија со 5 артикли (PDQ-D-5) низ 5 ајтеми е 

за само-проценување  - внимание / концентрација, ретроспективна меморија, 

потенцијална меморија и планирање / организација. PDQ D 5 e сигурна и 

валидна мерка на субјективна когнитивна дисфункција за клиничарите за 

проценка на изразеноста на депресијата кај недијагностицирани и веќе 

дијагностицирани случаи. 

-Шиханова скала за проценка на дисфункционалноста 

Скалата е поделена во три модули 1: функционална попреченост во работата, 2. 

социјалниот и 3. семејниот живот. Во секој модул постојат 11 точки, почнувајќи 

со одговор -  0 воопшто не, 1-3  средно, 4-6 умерено, 7-9 значително и 10 

екстремно. Секој модул се состои од 10 бода. Оваа визуелна аналогна скала од 

10 точки користи просторно-визуелни, нумерички и вербални описни 

реченици истовремено за да се процени инвалидитетот.  

- Прашалник за оштетување на работната активност и продуктивност поради 

депресија  (WPAI - D ) 

WPAI е создаден за квантитативна проценка на количината на отсуство, 

присуство и оштетување на работната активност што може да се припише на 

општата здравствена состојба (WPAI: GH) или специфичен здравствен проблем 

(WPAI: SHP).  

Шесте прашања во прашалникот за WPAI - D (опишани подолу) се генерирани 

од три главни извори. Шесте прашања во WPAI се: 1. Дали сте моментално 

вработени ( работите за плата)?, 2.Во изминатите седум дена, колку часа 

отсуствувавте од работа заради проблеми поврзани со вашата депресија ?, 3.Во 

текот на изминатите седум дена, колку часа  не бевте на работа поради која 

било друга причина, како што се одмори, слободни денови, слободно време за 

учество во оваа студија?, 4. Во изминатите седум дена, колку часа всушност 

работевте?, 5. Во текот на изминатите седум дена, колку влијаеше вашата 

депресија врз вашата продуктивност додека работевте?, 6. Во текот на 
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изминатите седум дена, колку влијаеше вашата депресија врз вашата 

способност да ги извршувате редовните дневни активности, освен работата на 

работа? Вкупниот скор се добива со примена на аритметичките операции – 

собирање, одземање, множење и делење, а вкупниот скор се изразува во 

проценти, при што повисоки бројки укажуваат на поголемо оштетување и 

помала продуктивност, т.е. полоши исходи, како што следува: 

Резултати (Margaret Reilly, M.A., M.P.H.) 

Оценките се множат со 100 за да се искажат во проценти. Процент на работно 

време пропуштено поради проблем: Q2 / (Q2 + Q4). Процент на оштетување 

при работа заради проблем: Q5 / 10. Процент на вкупно нарушување на 

работата поради проблем:  Q2 / (Q2 + Q4) + [(1- (Q2 / (Q2 + Q4) x (Q5 / 10)] 

Процент на оштетување на активност заради проблем: Q6 / 10. 

 

Статистичката  обработка на податоците добиени со истражувањето ќе 

бидат обработени во соодветни статистички програми (Statistica for Windows 

7,0 и SPSS верзија 22,0), а ќе бидат прикажани табеларно и графички. 

Анализата на атрибутивните (квалитативни) серии ќе се прави преку 

одредување на коефициент на односи, пропорции и стапки. Нумеричките 

(квантитативни) серии ќе се анализираат со употреба на мерките на централна 

тенденција и со мерки на дисперзија на податоците (стандардна девијација и 

стандардна грешка). За споредба на просечните вредности на нумеричките 

серии ќе биде користена анализа на варијанса – ANOVA како и непараметарски 

тестови за независни примероци (MannWhitneyUтест и Kruskal-Wallis ANOVA 

test). Chi square, Kolmogorov - Smirnov тест за еден или два примероци и Fischer 

exact тест ќе се користат за компарирање на одредени белези меѓу двете групи 

на испитаници како и за утврдување на асоцијацијата меѓу одредени белези во 

групата испитаници. Pearson correlation тест ќе се користи за утврдување на 

корелацијата меѓу две континуирани варијабли, додека мултипла корелација и 

регресија ќе се користи за утврдување на корелација меѓу една зависна и повеќе 

независни варијабли односно белези. Кај нумеричките серии кај кои не постои 

отстапување од нормалната дистрибуција, сигнификантноста на разликата ќе 

се тестира со Student-ов t-тест. При анализата на повеќе од две нумерички 

серии ќе биде користен Post hoc - Tukey significant difference (HSD) тест. 
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Пресметување на ризиците ќе се врши со помош на стапки на предимство (Odd 

ratio – OR). За утврдување на статистичка значајност ќе се користи ниво на 

сигнификантност од p <0.05. Доколку во текот на истражувањето се наметне 

потреба, за анализа на добиените резултати ќе бидат користени и други 

статистички тестови. 

 

Очекувани резултати: Од целокупното истражување се очекува дека бројот 

на испитаници со депресија и процентот на тешка депресија  ќе биде во 

рамките на нејзината зачестеност во светските истражувања. Се очекува дека 

рецидивите кај тешката депресија ќе бидат почести од  оние кај полесните 

форми на депресија. Се очекува да се потврди претпоставката дека 

специјалните психијатриски болници кои имаат форма на дневноболнички 

третман за депресивните пациенти имаат подобра ефикасност во лекувањето, 

односно помал број на рецидиви, како и дека социјалниот статус, брачната 

состојба, образованието ќе бидат поврзани со тежината на депресијата. Се 

очекува дека социјалното и работното онеспособување кај испитаниците ќе 

бидат поврзани со тежината на депресијата 

 

Литература: Цитирани се 65 релевантни стручни труда и поглавја од 

специјализирани изданија од еминентни и релевантни научни работници од 

сферата на истражуваната проблематика. Хронолошки, може да се следат 

историјатот и почетоците на истажувањата, се до најновите достигнувања од 

оваа проблематика. 

 

 3. Оцена на поднесокот за докторската дисертација  

Врз основа на приложениот корегиран поднесок за докторската 

дисертација, Комисијата констатира дека се внесени сите барани корекции,  

исполнети се сите услови да ја процедурира во натамошна постапка и по 

меѓусебна консултација го донесува следниов заклучок:  
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Истражувањето ќе даде релевантни податоци за состојбата со 

зачестеноста на  депресија и делот на тешката депресија во вкупниот број на 

депресии, социодемографските фактори на ризик ( пол, возраст, образование, 

работен статус, економски статус, брачна состојба, место на живеење- рурална 

или урбана средина)  кои доведуваат до нејзина појава и рецидивантното 

манифестирање, зачестеноста на суицидалните обиди и реализираните 

суициди, применуваните тераписки модели и развивање на можни 

превентивни стратегии за нејзина појава, односно рецидивно појавување, како 

и поврзаноста на тежината на депресијата со социјалното и работното 

онеспособување на пациентите. Наведените податоци недостасуваат во нашата 

средина и истите ќе бидат релевантен фактор за планирање и подобрување на 

севкупниот третман на пациентите со депресивно растројство во нашата земја. 

Рецензентската комисија, во полн состав, едногласно му предлага на 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да го 

процедурира во натамошна постапка поднесокот за докторската дисертација од                              

д-р Билјана Илиев, чиј наслов со одлука на рецензентската комисија е 

променет поради посоодветното одразување на предметот и целите на 

истражувањето и сега гласи: „Епидемиолошки карактеристики на лекувани 

депресивни растројства” („Еpidemiological characteristics of threated depressive 

disorders”). 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

1. Проф. д-р Димитар Боневски, с.р. 

 

2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, с.р. 

 

3. Проф. д-р Марија Ралева, с.р. 

  



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржа состанок на 23.12.2019 година во 12 часот. На состанокот присуствуваа 
мнозинство од членовите на Одборот. По однос на предложените точки од дневниот 
ред и спроведеното гласање, Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет го 
предлага следното: 

 
1. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор 

во наставно-научни, научни и соработнички звања (асистент) и насловни звања, 
по барање од катедрите. 

 
Катедрите ги доставија следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и 

му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на 
Конкурс: 

Red.
br. 

Katedra Predlozi  

1. 
 

Ортопедски 
болести 

1 наставник 
1 насловно звање 
2 асистенти 

2. Инфективни болести 1 асистент 
3. Анатомија  2 наставника  
4. Епидемиологија 1 асистент 

5. Гинекологија и 
акушерство 

19 асистенти 

6. Патолошка 
физиологија 

1 асистент 

7. Физиологија 1 наставник 
8. Дерматовенерологија 2 асистенти 

9. Фармакологија со 
токсикологија 1 асистент 

 
 
2.  Донесување на одлука за распишување на интерен конкурс за избор на  

демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на 
демонстратори врз основа на барања од катедрите. 

 
Катедрите ги доставија следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и 

му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на интерен 
конкурс за избор на демонстратори: 

 
Ред.
бр. Катедра Предлози 
1. Биохемија и клиничка 

биохемија 
1 демонстратор по предметите Биохемија 2 и 
Медицинска хемија за студентите по општа медицина, 
Биохемија и Биофизика за тригодишните стручни 
студии и по предметот Биохемија за физиотерапевти 
 

2. Медицинска физика 1 демонстратор по предметот биофизика 
 



 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги усвои следните комисии за избор 

на демонстратори: 
 
Катедра за биохемија и клиничка биохемија за избор на 1 демонстратор 
1. Проф.д-р  Даница Лабудовиќ 
2. Проф.д-р  Јасна Богданска 
3. Проф.д-р  Катерина Тошевска Трајковска 
 
Катедра за медицинска физика за избор на 1 демонстратор 
1. Проф.д-р Даниела Миладинова 
2. Проф.д-р Венјамин Мајсторов 
3. Доц.д-р Томислав Станковски 
 
 

       Декан 
       Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.  



                  
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНИОТ ОДБОР 
 

Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 
Скопје, одржа седница на ден  23.12.2019 година, на која беа разгледани следните 
точки од дневниот ред:    
 
 
Точка 1. 
Предлог-број на студенти за запишување во прва година на Универзитетот  
„Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет во Скопје, за академската 
2020/2021 година, за сите студиски програми од прв циклус студии и 
интегриран циклус на студии по општа медицина 
 
Членовите на Наставниот одбор ги разгледаа предлозите за бројот на студенти кои 
ќе се запишат на Медицинскиот факултет во наредната академска 2020/21 година. Се 
воведуваат две нови студиски програми, студиска програма од прв и втор циклус 
интегрирани студии на англиски јазик по Општа медицина, за која се предлага да се 
запишат 100 студенти, и студиска програма Медицинско-лабораториска 
дијагностика, од прв циклус тригодишни стручни студии, за која се предлага да се 
запишат 80 студенти (30 редовни студенти во државна квота, 30 редовни студенти со 
кофинансирање и 20 вонредни студенти). (прилог 1 материјал)  
 
 
Точка 2. 
Усвојување на предлог измени и дополнувања на Правилата за студирање на 
Медицинскиот факултет во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методијˮ, 
во согласност со законот за Високо образование од 2018 година, и Правилникот 
за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и 
студирање на прв циклус студии (додипломски стуудии) и втор циклус студии 
(постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методијˮ во Скопје од 
2019 година 
 
Продеканот за настава ги информираше членовите на Наставниот одбор дека во 
согласност со новиот Закон за високо образование од 2018 година, и новиот 
Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и 
студирање на прв циклус студии (додипломски стуудии) и втор циклус студии 
(постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методијˮ во Скопје од 2019 
година, во веќе постоечките Правила за студирање на Медицинскиот факултет 
внесени се измени во одредени членови. За истите се дискутираше на состанокот, по 
што едногласно беа усвоени. (прилог 2 материјал) 
 
 
Точка 3. 
Извештај од спроведената студентска евалуација за предметите од летниот  
семестар за академската 2018/2019 година, за студиите по општа медицина и 
тригодишните  стручни студии. (прилог материјал) 
 
На состанокот беа презентирани оценките од евалуацијата за предметите од летниот 
семестар за академската 2018/2019 година. На членовите им беа поделени резултати 
за просечната оцена на секој предмет, и оценката за најдобриот професор од секоја 
катедра.Продеканот за настава истакна дека по завршпување на состанокот до сите 
катедри ќе бидат испратени резултатите за секој наставник и асистент поединечно.  



Извештајот за спроведената евалуација беше усвоен едногласно и ќе биде предложен 
за усвојување од страна на членовите на ННС. 
 
 
Со тоа дневниот ред беше исцрпен. 
 
 

       Продекан за настава  
Проф. д-р. Бети Зафирова-Ивановска 

        
 
 

 



Прилог 1 
 
Предлог број на студенти за запишување во прва година на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј ”, Медиицнски факултет во Скоје, за академската   
2019/2020 година за сите студиски програми од прв циклус студии и 
интегриран циклус по општа медицина 
 

 
Школарината за студиската програма по општа медицина за странски 
државјани ќе изнесува 3000 евра за една академска госина 
 
1Школарината за студиската програма по општа медицина на англиски 
јазик ќе изнесува 7000 евра за една академска година 

Студиска 
програма 

семестри редовни 
студенти во 
државна квота 

редовни  
студенти со 
кофинансирање 

вонредни 
студенти  

Вкупно 

Општа медицина 
реш.бр.1409-63/2 
од 16.03.2018 
 

 
12 

 
70 

 
130 

 
/ 200 

Медицинска  
сестра/техничар 
реш.бр.1409-26/3 
од 16.03.2018 
 

 
6 

 
35 

 
35 

 
40 

110 

Радиолошки 
технолози 
реш.бр.1409-26/4 
од 16.03.2018 

 
6 

 
20 

 
20 

 
20 60 

Логопеди 
реш.бр.409-26/2 
од 16.03.2018 
 

 
6 

 
30 

 
30 

 
20 80 

Физиотерапевти 
реш.бр.1409-26/5 
од 16.03.2018 
 

 
6 

 
35 

 
35 

 
30 100 

1Општа медицина 
на англиски јазик 
реш.бр.1409-167/3 
од 15.04.2019 

 
12 

   

100 

Дипломиран 
инженер по 
медицинско-
лабораториска 
дијагностика 
Во тек е 
акредитација 

 
 
 

6 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

 
 
 

20 80 



 

Прилог 2 

 

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛА НА СТУДИРАЊЕ   

 
 Врз основа на член 28 oд Законот за високото образование (Сл. весник на 
РМ бр. 82/2018), Наставно-научниот совет на Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје-Медицински факултет-Скопје на _____седница одржана на 
_______ги донесе следниве 
 
 

П Р А В И Л АТА  Н А  С Т У Д И Р А Њ Е 
 на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

- Медицински  факултет-Скопје 

 

Член 1 

 Со овие Правила за студирање на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје-Медицински  факултет-Скопје (во натамошниот текст: Факултетот)  се 
регулираат уписните постапки, организација и изведување на студиите, 
студентскиот календар, испитниот режим, напредувањето, инклузивно со 
условите за побрзо напредување, завршување на образованието, преминувањата 
помеѓу студиските програми, продолжувањето на студиите по прекинувањето, 
паралелно студирање, признавање на испитите  и другите    студиски    обврски 
положени на различни високообразовни установи, мирување на обврските на 
студентот, престанок и обновување на статусот студент, постапката за 
заштитата на правата на студентите, органите надлежни за водење на 
постапките и одлучувањето и други правила поврзани со правата и должностите 
на студентите. 

 
 
УПИСНИ ПОСТАПКИ 
 
Право на упис во прва година 
 

Член 2 
Право на упис во прва година на студии кандидатот стекнува согласно со 

условите и критериумите утврдени во конкурсот за запишување студенти, а 
според постигнатите поени во процесот на селекција. 

 
Член 3 

Странските државјани можат да се запишуваат на студии на Факултетот. 
Странските државјани и лицата без македонско државјанство имаат право 

на упис на студии под еднакви услови како и македонските државјани. 
Износот за студирање што го плаќаат лицата од став 1 е утврден со 

одлука на орган на Универзитетот. 



Студентот од овој член доколу ги прекикине студиите, се испише и по 
било кој основ му престане статусот студент, нема право на враќање на 
уплатениот износ. 

 

Стекнување статус на студент 

Член 4 
Статус на студент, а со тоа и член на академската заедница се стекнува со 

запишувањето на прв, втор и трет циклус на студии на Факултетот, односно на 
Универзитетот. 

Статусот на студентот се докажува со индекс или со студентска 
легитимација. 

Студентот запишува предмети во семестри. Запишаните предмети се 
внесуваат во индексот. 

Статусот на студент во државна квота 

Член 5 
 
Студент запишан со партиципација на трошоците за студирање, го губи 

статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со 
поднесување  на трошоците за студирање (кофинансирање) ако: 

 
- еден предмет запишува по трет пат; 

 
- не освоил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден 

семестар до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, 
односно летен).  

 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТУДИИТЕ  

Обем и организација на студиите 

 
Член 6 

Во рамките на најмногу 40 недели годишно, вкупното оптоварување на 
студентите изнесува од 1500 до 1800 часа годишно. 

Во случаите од став 1 на овој член, студиските програми од првиот 
циклус содржат најмалку 20, а најмногу 30 часа предавања, вежби и семинари 
неделно и 30 недели годишно. 

По исклучок, ако студиската програма содржи практично оспособување, 
вкупното оптоварување на студентот не смее да надмине 40 часа неделно и 45 
недели годишно. Оптоварувањето на студентите од став 1 на овој член опфаќа 
предавања, вежби, семинари и други облици на студии кои се соодветни на 
специфичноста на наставно-научната област (практично оспособување, 
хоспитација, настапи, теренска работа и сл.), консултативно-инструктивна 
настава, форми на континуирана проверка на знаењето и испити кои се сметаат 



како контакт-часови, како и индивидуална студиска работа (спортска работа, 
истражување на литература, семинарски задачи, проектна работа), самостојно 
учење како и изработка на дипломска (магистерска) задача. 

Организацијата и временското распоредување на предавањата, 
семинарите и вежбите се приспособуваат на специфичноста на студиската 
програма. 

Наставата по одредена предметна програма се изведува во рамките на 
еден семестар. 

Редовните студенти во еден семестар запишуваат максимум до 35 ЕКТС-
кредити. 

На особено успешните студенти (со просечен успех од 8,5) може да им се 
дозволи запишување на 35 до 40 ЕКТС-кредити со цел побрзо завршување на 
студиите или пошироко образование. 

 
 

Предавања 
Член 7 

Предавањата претставуваат вид на настава со која се реализира предметната 
програма и студентот стекнува теоретски знаења кои му овозможуваат следење 
на практичната настава (вежби) и семинари.  Со предавањата се обезбедува 
синтетизиран преглед на содржините од предметната програма со посебен осврт 
на клучните сознанија и дополнително објаснување на сложените содржини од 
предметните програми. 

Во текот на предавањата на студентите можат да им бидат презентирани и 
дополнителни содржини и најнови сознанија од областа кои се во функција на 
совладување на делови од предметната програма. За овие содржини на 
студентите им се обезбедуваат соодветни дополнителни материјали.  

Професорите се должни предавањата да ги реализираат согласно со 
предметната програма која е дел од студиската програма. 

 
 
Вежби 
  

Член 8 
Вежбите претставуваат дел од наставно-образовниот процес во кој 

студентите совладуваат практични искуства во согласност со предавањата од 
предметната програма. Соработниците се должни на студентите активно да им 
објаснуваат, нагледно да им помагаат и работат со нив во текот на изведување 
на вежбите.  

Вежбите ги изведуваат соработниците, како и лица избрани во наставно-
научни и научни звања (наставници). Подготовката за изведување на вежбите 
соработниците ја вршат во соработка со наставниците.  

Лицата од став 2 на овој член го следат и го оценуваат работењето на 
студентите на вежбите како дел од континуираната проверка на знаењата. 

 
 

Семинари 
Член 9 

Семинарите претставуваат дел од наставно-образовен процес од теоретската 
и практичната настава, на кои активно се обработува одреден наставен 
материјал, за кој студентите биле должни да го проучат пред одржување на 



семинарот. Студентите на семинарот преку дискусија и активно поставување на 
прашања ги проучуваат и критички ги разгледуваат специфичните проблеми и 
изведуваат темелни  заклучоци во определена област.  

Темите за семинарите ги определуваат катедрите. 
Семинарите ги изведуваат наставниците и/или соработниците. Подготовката 

за изведување на семинарите соработниците ја вршат во соработка со 
наставниците. Лицата од став 3 на овој член го следат и го оценуваат 
работењето на студентите на семинарот како дел од континуираната проверка 
на знаењата. 
 
 
Клиничка пракса 

Член 10 
Клиничката пракса претставува дел од наставно-образовен процес преку 

која студентот под менторство на наставникот и соработникот престојува и 
учествува во сите облици на работа во универзитетските клиники, другите 
наставни бази и институтите на Факултетот. Клиничката пракса се изведува 8 
часа дневно, во работно време или на дежурство.  

Стручна пракса на стручните студиски програми претставува посебен 
облик на совладување на практични вештини од областа, а се изведува во 
универзитетските клиники, другите наставни бази, амбуланти, советувалишта, 
диспанзери, лабаратории и други здравствени институции. 

 
 

Член 11 
Катедрите ја организираат предметната настава, се грижат за нејзино 

спроведување во согласност со студиската програма, закон, Статутот и другите 
општи акти на Универзитетот и овој Правилник. 

Одржаната настава се евидентира во електронска и материјална форма во 
книгата за евиденција за настава. Книгите за евиденција на наставата се чуваат 
на катедрите, а се водат поединечно за секој предмет . 

Наставата се спроведува на институтите на Факултетот, како и во наставните 
бази - универзитетски клиники и други здравствени установи со кои 
Факултетото има склучено спогодби, односно договори. 
 
 
Консултации  

Член 12 
Консултациите претставуваат дел од наставно-образовниот процес со кој 

на студентите им се овозможува соработка со наставниците и соработниците 
заради полесно совладување на содржините од предметната програма. 

Наставниците и соработниците се должни да одржуваат консултации 
според однапред утврден и објавен распоред. 
 

 
СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР  
 
Универзитетски календар и календар за настава 
 
 
 



 
Член 13 

Универзитетскиот календар за наредната академска година го донесува 
Сенатот, најмалку 5 месеци пред почетокот на наредната учебна година, и се 
објавува преку универзитетските гласила и на web-страницата на 
Универзитетот. 

Универзитетскиот календар ги содржи рамковните одредби за почетокот и 
крајот на академската година, термините за одржување на наставата, испитите, 
и државните празници, и неработните денови. 

Врз основа на универзитетскиот календар, Наставно-Научниот, односно 
научниот совет на единиците донесува календар за наредната академска година 
и го огласува преку своите гласила, најмалку 3 месеци пред почетокот на 
наредната учебна година. 

 
 

ИЗОСТАНОЦИ НА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСТАВА  
 

Член 14 
Студентите се должни да ги посетуваат сите облици на наставно-

образовниот процес утврдени со предметната програма, за што се добиваат 
соодветен број бодови. Евиденцијата за присуство и активности изразени во 
бодови се води во електронска форма. 

На студент кој оправдано изостанал од било кој дел од наставно-
образовниот процес може да му се овозможи да ги надокнади до минимумот 
потребни бодови за добивање потпис по соодветниот предмет. 

Надокнадувањето од став 2 на овој член се овозможува доколку изостанокот 
не бил подолг од 1 (еден) месец и постојат оправдани причини за тоа.  

Студентот е должен да достави молба за надокнадување на изостанокот и 
соодветна документација за докажување на оправданоста. Надокнадувањето го 
одобрува продеканот за настава на Факултетот.   

 
 

НАПРЕДУВАЊЕ НА СТУДЕНТОТ  
 

Член 15 
  Студентите напредуваат во студиите преку полагање на испити за 
предвидени предмети и преку исполнување на обврските предвидени со 
студиската програма. 

Запишување семестар 
 

 Член 16 
Студентот стекнува право на запишување нареден семестар, ако до рокот 

на запишувањето уредно ги извршил обврските од студиската програма и ги 
положил испитите од предметите утврдени со студиската програма. 

Студентот може да запише нови предмети од наредниот семестар, во 
согласност со правилата за напредување утврдени со овие правила. 

Условувачките критериуми, т.е. претходно совладаните предмети (освоени 
кредити), како услов за запишување на предмети од нареден семестар се:  

 



УСЛОВИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ 
 
 
 
 
 

I во II семестар: 

Потпис: 

Анатомија 1 

 

 

Анатомија 2 

Потпис: 

Хистологија со ембриологија 1 

 
Хистологија со ембриологија 2 

Потпис:  
Морфологија и физологија на клетка 

 Вовед во хумана генетика 

Потпис:  
Вовед во медицина 

 Промоција на здравје 

 
 
 
 
 
 

II во III семестар: 

Положени: 

Анатомија 1 

Анатомија 2 

Хистологија со ембриологија1 

 

 

 

Анатомија 3 

Физиологија 1 

Положени: 

Медицинска хемија 

 
Биохемија 1 

Положени: 

Морфологија и физиологија на клетка 

 Физиологија 1 

Вовед во имунологија 

Потпис:  
Вовед во хумана генетика 

 Вовед во имунологија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III во IV семестар: 



Потпис: 

Биохемија 1 

 

Биохемија 2 

Потпис: 

Физиологија 1 

 

Физиологија 2 
Патолошка физиологија 1 

Положени: 
Морфологија и физиологија на клетка 
 
Потпис:  
Вовед во имунологија 

 

Миробиологија со паразитологија 1 

 
 
 

IV во V семестар: 

Положени: 
Физиологија 1 
Потпис:  
*Патолошка физиологија 1 

 

Патолошка физиологија 2 

Положени: 
Физиологија 1 
Потпис:  
Физиологија 2 
Патолошка физиологија 1 
**Миробиологија со паразитологија 1 

 

Микробиологија со паразитологија 
2 

Положени: 
Физиологија 1 
Анатомија 3 
Хистологија и ембриологија 2 
 
Потпис:  
Физиологија 2 
*Патолошка физиологија 1 

 

Патологија 1 

Положени: 
Физиологија 1 и Анатомија 3 
Потпис:  
Микробиологија со паразитологија 1  
*Патолошка физиологија 1 

 

Клиничко испитување 1 

Положени: 
Биофизика 

 Радиологија 
Нуклеарна медицина 

 
* Студентот нема право да полага Патолошка физиологија 2, Патологија 1 и Клиничко испитување пред да 
положи Патолошка физиологија 1. 
** Студентот нема право да полага Микробилогија со паразитологија 2 пред да положи Микробилогија со 
паразитологија 1. 

 
V во VI семестар: 

Положени: 
Биохемија 1 
Физиологија 2 
Потпис: 
Патологија 1 
Патолошка физиологија 2 

 

Клиничко испитување 2 



Клиничко испитување 1 

Положени: 
Биохемија 1 
Физиологија 2 
Потпис: 
Патологија 1 
Патолошка физиологија 2 

 

Патологија 2 
Фармакологија 

Трансфузиологија 

Положени: 
Медицинска статистика и информатика 

 Епидемиологија 

 
* Студентот нема право да полага Клиничка фармакологија пред да положи Фармакологија 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI во VII семестар: 

Положени: 
Вовед во медицина 
Медицинска психологија и социологија 
Промоција на здравје 
Медицинска етика 
Прва помош 
Основи на научна работа 
Вовед во хумана генетика 
Биохемија 2 
Микробиологија со паразитологија 2 
Патофизиологија 2 
Патологија 1 
Патологија 2 
Клиничко испитување 
Вовед во имунологија 
Хигиена 
Радиологија 
Нуклеарна медицина 
Потпис: 
*Фармакологија 
Епидемиологија 
Трансфузиологија 

 

ЗА БИЛО КОЈ ПРЕДМЕТ 



 
 
 

 
 

1. Тригодишни стручни студии-Стручна медицинска сестра/техничар 
 

СМС/Т -  Условувачки критериуми за запишување во II година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 
1. Здравствена нега  
2. Медицинска етика  
3. Анатомија  
4. Физиологија  
5. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од I година 

 1. Здравствена нега на 
интернистички болни со 
интерна медицина 
дерматовенерологија и 
инфективни бол.  
2. Дијагностички методи 

1. Здравствена нега  
2. Медицинска етика  
3. Анатомија  
4. Физиологија  
5. Патологија  
6. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од I година 

 

3. Здравствена нега на децата 
и младината со педијатрија  
4. Здравствена нега на 
возрасни со геронтологија 

НЕМА УСЛОВ 

 5. Супервизија  
6. Микробиологија со 
паразитологија  
7. Вовед во хумана генетика 
8. Јавно здравство со 
епидемиологија и статистика 
9. Хигиена со екологија  
10. Фармакологија  
11. Здравствено-социјално 
законодавство 

 
СМС/Т -  Условувачки критериуми за запишување во III година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Сите предмети од I година  
2. Завршена кл. пракса по сите 
предвидени предмети од II год.  
3. Здр.нега на интер. болни со интерна 
мед. дерма. и инфек. болести 

 1. Здравствена нега на 
жената со гинекологија и 
породилство  
2. Здравствена нега на 
хируршки болни и болни од 
сродните области  
3. Здравствена нега во 
диспанзерски (амбулантни) и 
патронажни услови  
4. Здравствена нега на 
онколошки болни со 



онкологија  
5. Здравствена нега и 
ментално здравје  
6. Медицинска диететика  
7. Ургента медицина со 
анестезиологија и 
реанимација 

1. Положени сите предмети од I 
година 

 9. Физикална медицина и 
рехабилитација  
10. Здравствен менаџмент  
11. Социологија на здравство 
и здравствена нега  
12. Основи на научна работа 
и подготовка на дипломска 
работа 

Изборните предмети треба да бидат положени до завршување на III година 
 
 

 
 
 
2. Тригодишни стручни студии-Радилошки технолог 
 
 

СРТ -  Условувачки критериуми за запишување во II година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Биофизика  
2. Радијациона физика  
3. Радиографска техника 1 

 

1. Радиографска техника 2 

1. Биофизика  
2. Радијациона физика  
3. Анатомија 

 

2. Радиолошка анатомија 

1. Биофизика  
2. Радијациона физика  

3. Радиолошка апаратура  
4. Радиографски процес  
5. Радиолошка заштита 
6.Подготовки и методи за Ртг 
преглед  
7. Нуклеарна медицина 

НЕМА УСЛОВ 

 8. Здрав. нега во радиологија 
9. Патологија  
10. Хигиена со екологија  
11. Фармакологија и 
контрастни средства  
12. Здравствено-социјално 



законодавство 

 
 
 
 
 

СРТ -  Условувачки критериуми за запишување во III  година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Положени сите предмети од I 
година  
2. Завршена кл. пракса по сите 
предвидени предмети од II год. 

 1. Радиографска техника 3  
2. Компјутеризирана 
томографска техника  
3. Ангиографска техника  
4. Техника на магнетна 
резонанца  
5. Ултразвучна техника  
6. Радиотерапија 

1. Положени сите предмети од I 
година  
2. Завршена кл. пракса по сите 
предвидени предмети од II год.  
3. Радиолошка анатомија  
4. Патологија 

 

7. Радиолошка патологија 

1. Положени сите предмети од I 
година 

 8. Здравствен менаџмент  
9. Супервизија  
10. Ургента медицина со 
анестезиологија и 
реанимација  
11. Онкологија  
12. Социологија на здравство 
и здравствена нега  
13. Основи на научна работа 
и подготовка на дипломска 
работа 

Изборните предмети треба да бидат положени до завршување на III година 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Тригодишни стручни студии-Физиотерапевт 
 
 

СФТ -  Условувачки критериуми за запишување во II година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 
1. Основи на кинезиологија  
2. Медицинска етика  
3. Завршена кл. пракса по сите 
предвидени предмети од I год 

 1. Основи на кинезитерапија 
2. Протетика и ортотика  
3. Физиотер. во кардиологија 
и пулмологија 

1. Основи на кинезиологија  
2. Клиничка кинезиологија со 
кинезиометрија  
3. Медицинска етика  
4. Биофизика  
5. Завршена кл. пракса по сите 
предвидени предмети од I год 

 

4. Основи на физикална 
терапија 

1. Анатомија  
2. Физиологија  
3. Патологија 

 5. Хигиена со екологија 
 6. Микробиологија со 
паразитологија  
7. Интерна медицина со 
дерматолог.  
8. Неврологија со 
неврофизиологија 
 9. Психијатрија  
10. Геронтологија  
11. Хирургија  
12. Ортопедија 
13.Радиологија 

НЕМА УСЛОВ 

 
14. Балнео-климато терапија 
15. Мануелна терапија  
16. Здравствено-социјално 
законодавство 

 
 

СФТ -  Условувачки критериуми за запишување во III  година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена кл. пракса по сите 
предвидени предмети од II год.  
3. Основи на физикална терапија  
4. Основи на кинезитерапија 
 5. Клиничка кинезиологија со 
кинезиометрија 

 1. Физиотерапија на 
нарушувањата на мускулно- 
коскениот систем  
2. Физиотерапија во 
педијатрија  
3. Физиотер. во гинекологија 
и акуш.  
4. Физиотерапија на 



изгореници  
5. Физиотерапија во 
онкологија 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена кл. пракса по сите 
предвидени предм. од II г.  
3. Основи на физикална терапија  
4. Основи на кинезитерапија  
5. Неврологија со неврофизиологија 

 

6. Физиотерапија во 
неврологија 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена кл. пракса по сите 

предвидени предм. од II г.  
3. Основи на физикална терапија  

4. Основи на кинезитерапија  
5. Интерна медицина со дерматолог. 

 
7. Физиотерапија во 
ревматологија  
 
 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена кл. пракса по сите 

предвидени предм. од II г.  
3. Основи на физикална терапија  

4. Основи на кинезитерапија  
5. Спортска медицина 

 

8. Физиотерапија кај 
спортисти 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена кл. пракса по сите 

предвидени предм. од II г 
 

9 Медицина на труд и 
ергономија  
10. Здравствен менаџмент 
11.Супервизија  
12. Педијатрија  
13. Гинекологија со 
акушерство  
14. Спортска медицина  
15. Социологија на здравство 
16. Основи на научна работа 
и подготовка на дипл. работа 

Изборните предмети треба да бидат положени до завршување на III година 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Тригодишни стручни студии-Логопедија 
 
 
 
 

СЛ -  Условувачки критериуми за запишување во II година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 
1. Основи на логопедија  
2. Фонетика и лингвистика  
3. Медицинска етика  
4. Анатомија  
5. Физиологија 
 6. Патологија  
7. Завршена кл.пракса по сите 
предвидени предмети од I год. 

 

1. Патологија на слухот  
2. Патологија на говорот  
3. Патологија на гласот  
4. Патологија на јазикот 

НЕМА УСЛОВ 

 5. Неврологија со 
неврофизиологија  
6. Клиничка 
невропсихологија  
7. Педијатрија  
8. Фонијатрија  
9. Оториноларингологија  
10. Аудиологија  
11. Ортодонција и 
максилофац. Хирургија  
12. Здравствено-социјално 
законодавство 

 
 
 

СЛ -  Условувачки критериуми за запишување во III  година 

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД:  ЗА ПРЕДМЕТ 

1. Положени сите предмети од I 
година  
2. Завршена клиничка пракса по сите 
предвидени предмети од II година  
3. Патологија на слух  
4. Патологија на говор  
5. Патологија на глас  
6. Патологија на јазик  
7. Оториноларингологија  
8. Аудиологија 

 1. Рехабилитација на патол. 
на слухот  
2. Рехабилитација на патол. 
на јазикот  
3. Рехабилитација на патол. 
на гласот  
4. Рехабилитација на патол. 
на говорот  
5. Рехабилитација на 
полирецепторна патологија 
6. Аудиопротетика  
7. Невро- психо- и 
социолингвистика  
8. Алтернативна 



комуникација 

1. Положени сите предмети од I год.  
2. Завршена кл. пракса по сите 
предвидени предм. од II г.  
3. Основи на физикална терапија  
4. Основи на кинезитерапија  
5. Неврологија со неврофизиологија 

 

6. Физиотерапија во 
неврологија 

1. Положени сите предмети од I год.  
 
 

 9. Здравствен менаџмент  
10. Супервизија  
11. Психијатрија и 
психотерапија  
12. Геронтологија  
13. Медицина на труд  
14. Социологија на здравство 

Изборните предмети треба да бидат положени до завршување на III година 
 
 

 
 
Запишувањето на предметите во нареден семестар се врши во период од 2 

седмици пред почетокот на семестарот. 
При запишување на предметите, студентот најпрво ги запишува 

неположените задолжителни и изборни предмети од соодветниот (летен/зимски) 
семестар, а потоа задолжителните предмети од тековниот семестар, но неговите 
вкупни студиски обврски во еден семестар да не надминуваат 40 ЕКТС-кредити 
согласно со актите на Универзитетот. 

Во зимскиот семестар се запишуваат предмети што се утврдени во 
студиските и предметните програми за зимскиот семестар. 

Во летниот семестар се запишуваат предмети што се утврдени во 
студиските и предметните програми за летниот семестар. 

При повторно запишување на неположен изборен предмет, студентот има 
право да го замени изборниот предмет со друг изборен предмет од предметите 
што се активирани во соодветниот семестар како изборни предмети. 

 

Заверка на семестар 

Член 17 
Студентот заверува семестар со потписи од наставниците, со што се 

потврдува неговото исполнување на предвидените обврски. 
Студентот кој не ги извршил обврските пропишани со студиската 

програма од поединечен предмет, не може да пристапи на испит. 
 
 

Промена на студиска програма 
 



Член 18 
Доколку во текот на студирањето дојде до промена на студиската 

програма, студентот што студирал според некоја од претходните програми и го 
нема завршено студирањето во роковите утврдени со тие програми, го 
продолжува студирањето согласно со условите за премин на нови програми 
утврдени со студиската програма. 
 

 
ИСПИТЕН РЕЖИМ 

 
Предмет  на оценување 

Член 19 
Предмет на оценување во рамките на предметната програма можат да бидат: 
• присуството на теоретска настава; 
• знаењето од теоретска настава (колоквиуми); 
• присуство и активност на вежби; 
• реализирана клиничка настава/практична работа (пракса за ТСС); 
• изработка на семинарска работа; 
• завршен дел од испит. 
 
Начин  на оценување 
 

Член 20 
Стекнатите знаења на студентите се проверуваат и оценуваат 

континуирано во текот на наставата (колоквиуми, практични задачи и сл.) и се 
изразуваат во поени, додека конечната оценка (завршното оценување) се 
формира по завршниот дел од испитот. 

Со студиската програма може да се утврди дека некои облици на настава 
се спроведуваат без оценување или дека се оценуваат описно. 

 
 

Континуирана проверка на знаењата 
 

Член 21 
Проверката на знаењето на студентот по наставните предмети се врши 

континуирано во текот на наставно-образовниот процес и се изразува во поени 
(колоквиум). 

Кололвиумите се организирани во колоквиумски недели во текот на 
наставата по предметот, за проверка на знаењето на еден дел од предметот. 

Колоквиумот се спроведува по писмен или усмен пат. 
Колоквиумот се смета за положен доколку студентот освоил 60% од 

утврдениот вкупен број поени. 
Положениот колоквиум има важност до презапишување на предметот. 
На неположен колоквиум во текот на наставата и во испитен рок студентот 

нема право на приговор. 
 
 
Завршен дел од испитот 



 
Член 22 

Завршниот дел од испитот се полага во утврдените испитни рокови и може 
да се состои од писмен, практичен и устен дел, или нивна комбинација. 

На завршниот дел од испитот предмет на проверка на знаењето е делот од 
предметната студиска програма која не е опфатена со колоквиумите, освен за 
практичниот дел од испитот каде се проверуваат интегративни знаења.  

За да пристапи на завршен дел од испитот, студентот треба да има освоено 
минимум поени од утврдените обврски во предметната програма кои се состојат 
од:  

-присуство на теоретска настава; 
-практична настава-вежби; 
- клиничка настава/практична работа (пракса); 
-семинарска работа; 
-колоквиуми. 
 
Ако студентот не освоил 30% од вкупниот број поени утврдени за 

колоквиумот/ите (кумулативно) нема право на завршен дел од испитот.  
Ако студентот не го положил колоквиумот, односно колоквиумите е должен 

во испитните рокови најнапред да го положи неположениот колоквиум/ите за да 
пристапи на завршниот дел од испитот. 

Завршниот дел од испитот се смета за положен ако студентот освоил 
минимум поени од сите негови делови (писмен, практичен и устен дел, или 
нивна комбинација). 

 
 
Завршно оценување 
 

Член 23 
Завршното оценување се изразува квантитативно со оценка од 5 (пет) до 10 

(десет). Оценката 5 (пет) означува недоволен успех, односно студентот не го 
положил предметот. 

За формирање на позитивна завршна оценка е потребно минимум поени од 
сите предвидени облици на настава и проверки на знаења од член 19 од овој 
Правилник. 

Оценката се формира според утврдената табела: 
 

Бодови Оценка 
до 59 5 (F) 
60-68 6 (E) 
69-76 7 (D) 
77-84 8 (C) 
85-92 9 ( B) 
93-100 10 (A) 

 
 

Член 24 
Оценката од завршното оценување ја формира раководителот на катедрата 

или предметниот наставник кој го спроведува устниот дел од испитот. 
Во случај на полагање пред комисија, оценката ја формира комисијата. 

 



Член 25 
Испитот по еден наставен предмет може да се полага најмногу три пати, од 

кои третиот пат, по барање на студентот, испитот се изведува пред комисија 
составена од три члена од наставници од исто или сродно наставно-научно 
подрачје. Комисијата ја формира деканот. 

Наставникот кај кого полагал студентот не е член на комисијата од 
претходниот став на овој член.  

 
Член 26 

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот, во 
пријавата за завршно оценување, и во извештајот утврден со овој Правилник.  

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на 
оценките за завршното оценување по сите наставни предмети во текот на 
студиите, вклучувајќи го и завршниот испит, односно дипломскиот труд (за 
стручните студии). 

 
 

Член 27 
Студент кој испитот не го полагал и студент кој испитот не го положил, во 

текот на три испитни рока по завршување на наставата по предметот, е должен 
во наредната академска година повторно да го запише тој предмет.  
 
 
Приговор заради оценка од проверка на знаењето 

 
Член 28 

Студентот, во рок од 3 работни дена од денот на објавувањето на 
резултатите, може да поднесе приговор до предметниот наставник, ако не е 
задоволен од резултатите од испитот, или дел од испитот, односно од оценката, 
или ако смета дека испитот не е спроведен во согласност со актите на 
Универзитетот и факултетот кои ја регулираат оваа материја. 

Ако наставникот утврди дека се исполнети условите од став 1 на овој 
член, должен е да ја преиспита оценката од резултатите од испитот, или дел од 
испитот во рок од 7 работни дена од поднесувањето на приговорот од став 1 на 
овој член. 

Наставникот може да ја потврди оценката што ја утврдил или да ја 
преиначи. 

Потврдувањето, односно преиначувањето на оценката од став 2 на овој 
член, наставникот го запишува на пријавата со назнака: ,,се потврдува 
добиената оценка ____“ или ,,се преиначува добиената оценка во оценка ____“. 

Студентот има право да го повлече приговорот. 
Доколку студентот не е задоволен од исходот на приговорот, по истекот 

на рокот од став 2 на овој член, во рок од 24 часа има право да побара од 
деканот комисиско полагање.  

Деканот формира комисија составена од три  наставници од исто или 
сродно наставно-научно подрачје, во наредните 24 часа, односно наредниот 
работен ден, а предметниот наставник не може да биде член на комисијата.     

 Комисијата одлучува со мнозинство гласови. 
Комисијата е должна да го спроведе испитот во рок од 24 часа од 

добивање на решението. Комисијата може да одлучи проверката во целост да ја 
спроведе писмено или усмено, освен практичниот дел кој мора да се спроведе 



согласно со предметната програма. Прашањата самостојно ги формира 
комисијата. 

Доколку студентот го положи делот од завршниот дел на испитот на кој 
приговарал, натамошната проверка на другите делови  го врши комисијата од 
став 7 на овој член. 

Студентот е должен да ја прими оценката од повторното полагање и во 
случај кога резултатите, односно оценката е помала од добиената, или е 
негативна. 

На студентот му се поставуваат прашања само за делот од завршниот дел 
од испитот за кој се однесува приговорот. 

 
 
 

Комисиско полагање на испит 
 

Член 29 
Ако наставникот двапати го оцени испитот на студентот со оценка “5“, 

студентот има право да побара од деканот да формира тричлена комисија од 
наставници од исто или сродно наставно-научно подрачје, пред која студентот 
ќе го полага испитот. Наставникот кај кого полагал студентот не е член на 
комисијата од претходниот став на овој член. 
 
 
 
 
Повторување на завршно оценување  

 
Член 30 

По барање на студентот му се дозволува да го повтори завршното 
оценување за повисока завршна оценка по предметна програма, во период од 
најмногу четири месеци од полагањето. 

Барањето за повторување на завршното оценување мора да биде 
образложено и се доставува до деканот. Доколку се прифати барањето, деканот 
со решение ја поништува оценката. Наставникот, во тој случај, во пријавата ја 
запишува оценката што претходно ја дал и до неа запишува: студентот ја 
поништува оценката. Таа оценка не се смета како завршна оценка за 
конкретниот предмет. Оценката добиена на повторното завршно оценување е 
конечна и студентот нема право да го повтори завршното оценување. 

Решението на деканот е составен дел на пријавата. 
 
Конфликти на интереси 
 

Член 31 
Во случаи кога предметниот наставник и студентот се во роднинска 

врска: син, ќерка, брат, сестра, сопруг или сопруга, наставникот е должен да се 
изземе при проверка на знаењата и за тоа да го извести деканот. 

Деканот, спроведувањето на проверката на знаењата го доверува на друг 
соодветен наставник или на посебна компетентна испитна комисија, составена 
од три члена. 
   
 



Пренесување на надлежности за спроведување на испити 
 

Член 32 
Во случај на подолга спреченост на предметниот наставник, деканот 

може да му ги пренесе надлежностите за спроведување на проверките на знаења 
на друг наставник од иста или сродна струка или на комисија. 
 
 
Календар и распоред на испитите 

 
Член 33 

Календарот на испитите се објавува на почетокот на секој семестар заедно 
со распоредот за настава и се објавува на интернет-страницата на Факултетот. 

Распоредот за одржување на испитите се утврдува на тој начин што бројот 
на испитните термини за секој предмет, во секој испитен рок да може да ги 
опфати сите студенти кои имаат право да го полагаат тој предмет. 
 
 
Пријава за испит 
 

Член 34 
Студентот испитот го пријавува во роковите утврдените за пријавување. 
Студентот го пријавува испитот по писмен и електронски пат.  
При електронското пријавување на испитот, студентот е должен 

дополнително да достави пријава за испит во материјална форма. 
По писмен пат, испитот се пријавува со пријавен лист. Пријавниот лист 

претставува документ чијашто содржина и форма се утврдени од страна на 
Универзитетот. 

Наставникот не е должен на испит да прими студент кој не го пријавил 
испитот во утврдениот рок. 
 
 
 Испитни рокови 

Член 35 
Студентот има право да ги полага предметите во рамките на зимскиот, 

летниот и есенскиот испитен рок. Испитните рокови траат најмалку 3 недели. За 
секој предмет во секој испитен рок може да се даваат два термина. Разликата 
меѓу двата термина не може да биде помала од 10 дена. 

Испитите можат да се организираат непосредно по завршувањето на блок 
наставни содржини, односно преку колоквиуми ако се предвидени во 
предметната програма, а завршната оценка се формира во редовниот испитен 
рок.  

 
 

Јавност на испитите 
 

Член 36 
На полагањето испити студентите покажуваат документи за 

идентификација и индекс. 
Усмениот испит по правило е јавен. Студентот и/или наставникот имаат 

право да бараат присуство на други студенти и припадници на академската 



заедница. За јавноста затворени се: (а) испити во пишана форма,(б) на 
практичните делови од испитите можат да бидат присутни само студенти, 
наставници и друг овластен персонал на Факултетот, а присутните одговараат за 
повреда на службена и професионална тајна. 

Наставникот може да го отстрани секој оној кој што го попречува испитот. 
Право на увид во испитната документација има секое лице кое ќе докаже 

дека има правен интерес. Увид може да одобри продеканот за настава. 
Резултатите кои студентите ги добиле во проверка на нивните знаења се 

објавуваат на јавно место (огласна табла на соодветната катедра, огласна табла 
на Факултетот, веб-страницата на Факултетот), во рок од 7 работни дена од 
денот на полагањето. Наставниицте се должни , по барање на студентот, да 
обезбедат увид во прегледаниот труд и добиената оценка, во рок 2 работни дена 
од објавувањето на резултатите.  
 
Евиденција на испити  
 

Член 37 
Раководителот на катедрата, односно одговорниот наставник по 

предметот дава потпис во индексот на студентот доколку се исполнети условите 
во пердметната програма. 

Раководителот на катедра, односно одговорниот наставник по предметот 
е должен да ги внесе резултатите од спроведените проверки на знаења во 
електронскиот систем на Факултетот, во рок од 5 работни  дена од објавувањето 
на резултатите. 

Раководителот е должен по завршувањето на испитниот рок, во рок од 7 
дена, извештајот од електронскиот систем за резултатите од испитите потпишан 
од негова страна, во материјална форма заедно со пријавите да ги достави до 
Одделението за настава.  

Соработниците се должни да ги внесат поените од вежбите веднаш по 
завршувањето на вежбата.  

Наставникот е должен да му го соопшти постигнатиот резултат на усниот 
испит на студентот веднаш по завршување на испитот. 

Студентот е должен да ја земе оценката во индексот најдоцна во рок од 
15 дена од објавувањето на резултатите. 

 
Член 38 

Одделението за настава е должно да изврши проверка на оценките 
запишани во пријавите и во извештајот од раководителот на катедрата. 

Доколку постои несовпаѓање, раководителот на катедрата е должен да 
изврши проверка и соодветна корекција. 

 
Член 39 

Доколку постои несовпаѓање помеѓу оценката во индексот и во пријавата, 
за важечка се смета оценката во пријавата. 

 
 
 
 
 



 
 
ПРЕМИНУВАЊЕ НА СТУДЕНТОТ 
 
Премин на студиски програми на Факултетот 
 
 

Член 40 
Студент запишан на студиска програма по општа медицина може да 

премине на студиска програма на тригодишните стручни студии. 
Студент запишан на студиска програма за тригодишните стручни студии 

може да премине на друга студиска програма на тригодишните стручни студии. 
Преминувањето од став 1 и 2 на овој член се врши под услови утврдени со 

студиската програма на која се преминува.  
На студентот кој бара преминување може да му се утврдат дополнителни 

обврски за надминување на разликите во студиските програми, односно да ги 
исполни обврските по предметите и положи испитите за да може да продолжи 
со студиите. 

 
 

Премин од други високообразовни установи  
 
 

Член 41 
Студенти од студиски програми од други високообразовни установи од 

земјата и од странство, можат да преминат на студиски програми на 
Факултетот, под услови утврдени со студиската програма на која се преминува, 
ако постои совпаѓање на студиските програми за стекнување на стручниот, 
односно академскиот назив утврден во студиската програма на која се 
преминува. 

На студентот кој бара преминување може да му се утврдат дополнителни 
обврски за надминување на разликите во студиските програми, односно да ги 
исполни обврските по предметите и положи испитите за да може да продолжи 
со студиите. 

Преминувањето може да се дозволи доколку студентот на Факултетот треба 
да реализира најмалку 60% од предвидените кредити од студиската програма. 
Во спротивно, доколку студентот е согласен,  должен е да презапише и веќе 
признаени или дополнителни предмети.  

 
Член 42  

Покрај другите услови, студентот кој сака да премине од една на друга 
студиска програма треба да ги исполнува и следниве услови: 

1. да ги исполнува другите услови за редовен упис во нареден семестар на 
матичниот факултет; 

2. да има решение од надлежен орган во Република Македонија за 
признавање на стекнати високообразовни квалификации во странство (за 
студенти од странство) со еквиваленција за оценките;  

3. да знае македонски јазик (за странски државјани). 
 

Член 43 



Бројот на студенти кои можат да преминат го утврдува деканатската управа,  
на почетокот на секоја учебна година, во зависност од нормативите и 
стандардите и пополнетоста на капацитетите. 

Студенти кои се странски државјани стекнуваат право на премин под истите 
услови како и македонските државјани врз основа на посебните квоти за 
странски државјани. 

 
 

Член 44 
Ако повеќе кандидати ги исполнуваат условите за преминување од 

утврдениот број, предност имаат кандидатите кои имаат остварен повисок 
просечен успех на факултетот, односно на универзитетот од каде доаѓаат. 

 
Член 45 

Преминувањето се врши врз основа на решение за признавање на остварени 
кредити, односно решение за еквиваленција на предмети и кредити. 

Решение за преминување на прв и втор циклус донесува деканот на предлог 
на предметниот, односно предметните наставници.  

Деканот може да формира и комисија, односно комисии за утврдување на 
исполнетоста на условите за преминувањето.   

Положените испити со изворниот наслов, оцени и остварени кредити на 
матичниот факултет и признаени со решението од став 2 на овој член, заедно со 
решението за еквиваленција се евидентираат во досието на студентот. Во 
уверението за положени испити се внесуваат називите на еквивалентираните 
предмети и кредити од Факултетот.   

Покрај изворните оцени се запишува и еквиваленцијата на оценки утврдена 
со решение на надлежен орган во Република Северна Македонија. 

Деканот утврдува начин на кој кредитите ќе се засметаат во вкупниот број 
кредити потребни за стекнување на академскиот, односно стручниот назив. 

Ако некој предмет положен на матичниот факултет по својот обем и 
содржина приближно одговара на предмет од студиската програма на 
Факултетот, деканот може, на предлог на предметниот наставник да го признае 
испитот во целина или да утврди обврски за надминување на разликите во 
предметот. Доколку се признае предметот во целина и се исполнети обврските 
за надминување на разликите, се запишува бројот на кредити по тој предмет на 
Факултетот. 
 

Член 46  
Студентот кој бара преминување е должен барањето со целокупната 

документација да го достави најдоцна 30 дена пред почетокот на семестарот, а 
дополнително во текот на постапката може да достави доказ и за други 
положени предмети. 

Студентот поднесува молба со следнава документација: 
-студентска исправа (индекс или сл.); 
-уверение, потврда или сл. за положени испити со оценки, за предметите: 

назив на предметот, фонд на часови (настава, вежби: аудиториски, 
лабараториски и сл), број на кредити, статус на предметот (задолжителен, 
изборен) (транскрипт); 

- потврда од факултетот дека студентот ги исполнува условите за 
запишување во повисок семестар во учебната година; 

-фотокопија од лична карта, односно патна исправа; 



-странските студенти покрај оригиналната документација од претходните 
алинеји поднесуваат заверен превод, како и заверен превод на студиската 
програма со предметните програми, како и решение од надлежен орган во 
Република Северна Македонија за признавање на стекнати високообразовни 
квалификации во странство (за студенти од странство) со еквиваленција за 
оценките;  

-други документи кои ја потврдуваат оправданоста на молбата за 
преминување. 

 
 

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТОТ  
 

Член 47 
Студентот може, во согласност со студиската програма, да запишува 

поедини предмети од исти или други студиски програми на други факултети. 
Правото од став 1 од овој член за запишување поедини предмети од 

други студиски програми може да се оствари доколку предметите го 
прошируваат стручното знаење на студентот стекнато на Факултетот. 

Запишувањето на предмети го одобрува продеканот за 
настава/продеканот за меѓународна соработка во согласност со факултетот каде 
студентот го запишува предметот. 

Одобрението се дава во писмена форма на образец потврда во која се 
наведува називот на предметот со бројот на кредитите. Потврдата ја потпишува 
продеканот за настава/продеканот за меѓународна соработка врз основа на 
претходна согласност (одобрение) од овластено лице на факултетот каде 
студентот го запишува предметот. 

Предметот се запишува во индексот со кредитите и оценката. 
 

Член 48 
Студент кој студира на друг факултет, може да запишува предмети на 

Факултетот. 
Пред запишувањето на академската година, односно зимски семестар, 

Факултетот објавува кои влезни компетенции се потребни за запишување 
предмети за студенти кои студираат на други факултети.  

Бројот на студенти е ограничен, а одлука донесува деканот на предлог на 
предметниот наставник. 

Предметот се запишува во индексот со кредитите и оценката. 
 

 
МИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА СТУДЕНТОТ  

   
 

Член 49 
На студентот, по негово барање, му мируваат обврските: 
1. за време на бременост; 
2. на студент со дете до 1 (една) година старост; 
3. за време на болест подолга од 1 ( еден) семестар; 
4. поради семејни причини; 
5. за време на меѓународна размена на студентите во траење подолго од 30 

дена во текот на одржување на наставата, доколку со наведената размена 
не се стекнуваат ЕКТС кредити; 



6. за време на подготовка и настапи на спортски настани кога има статус на 
член на репрезентацијата на Република Северна Македонија; 

7. неможност за исполнување финансиските обврски и  
8. во други случаи за чија оправданост одлучува деканот, односно лицето 

овластено од него. 
 

Мирувањето на обврските од ставот 1 од овој член го одобрува деканот или 
по негово овластување продеканот за настава врз основа на писмено барање на 
студентот и доставена соодветна документација; 

Доколку за време на мирување на обврските настанат измени во студиската 
програма студентот продолжува да студира на изменетата студиска програма, и 
е должен да ги исполни обврските кои што претставуваат разлика помеѓу двете 
студиски програми. 

Студентот е должен да го активира студирањето во рок од 15 дена по 
истекување на настапување на причините за мирување.  

Студентот кој ги ставил студиите во мирување, а мирувањето не  е 
прекинато до почетокот на наредната учебна година, должен е на почетокот на 
учебната година, и секоја наредна учебна година да го продолжи мирувањето. 

Доколку студентот не го активира мирувањето ниту запише година, односно 
семестар, му престанува статусот студент. 

За времетарењето на мирувањето на обврските студентот не се 
задолжува со финансиски обврски доколку ги има измирено заостанатите 
финансиски обврски. 

 
 

ПРЕКИН И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СТУДИИТЕ 
 

Член 50 
Се смета дека студентот ги прекинал студиите, доколку не запише семестар, 

заклучно до почетокот на наредниот семестар, иако ги исполнил условите.  
Доколку за време на прекинот на студиите се измени студиската програма, 

студентот е должен да ги ислуша, исполни и да ги полага разликите во 
изменетата студиска програма. 

За времетарењето на прекинот на студиите студентот не плаќа 
партиципација, односно кофинансирање. 

Студентот ги продолжува студиите со поднесување  на трошоците  за 
студирање (кофинансирање), доколку прекинот трае 3 и повеќе последователни 
семестри. 

 
 
ПРЕСТАНОК И ОБНОВУВАЊЕ НА СТАТУСОТ СТУДЕНТ 

 
Член 51 

На  студентот  му  престанува  статусот  на  студент, ако:  
1. дипломира;  
2. се испише; 
3. не запише навреме семестар, а не побарал мирување, како и по истекот 

на периодот на мирување не запише семестар, освен во случаите на 
прекин на студиите согласно со овој Правилник; 

4. е исклучен; 
5. не ги заврши студиите во рокот утврден со закон и овој Правилник; 



6. во други случаи утврдени со закон, овој Правилник, студиската програма 
и правилата. 

Статусот  од  ставот 1  на  овој  член  може  да  биде  обновен.  
По обновување на статусот, студентот може да ги продолжи студиите по  

студиската програма која се  применува.  
Доколку е изменета студиската програма, студентот е должен да ги ислуша, 

исполни и да ги полага разликите во студиската програма. 
На студентот на кој што му е обновен статусот ги продолжува студиите со 

поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање).  
 

 
ПАРАЛЕЛНО СТУДИРАЊЕ 
 

Член 52  
Студентот  може  да  студира  на  две студиски  програми од прв циклус 

студии истовремено (паралелно студирање), на една или повеќе 
високообразовни установи, доколку е предвидено со студиската програма и 
доколку не влијае на исполнувањето на обврските на студентот предвидени на 
двете студиски програми. 

Правото на паралелно студирање студентот може да го оствари: 
- при запишување во прва година, со тоа што поднесува пријава за 

запишување на двете студиски програми; 
- со запишување во нареден семестар или учебна година. 

Студентите од став 1 на овој член се запишуваат надвор од 
квотите, и тоа најмногу 10 на студиска програма. 
Единицата, односно единиците на кои студентот студира и 
студентот потпишуваат договор со кој ги регулираат меѓусебните 
права и обврски. 
Студентот кој студира паралелно плаќа школарина на единицата 
на која се изјаснува дека студира паралелно, односно на 
единицата на која се запишува согласно со став 2, алинеја 2 од 
овој член. 
Студентот кој студира паралелно плаќа и партиципација , односно 
школарина на единицата на која е запишан.   

 
 
ЗАВРШУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

 
Член 53  

Студентот ги завршил студиите по општа медицина кога ќе ги исполни 
сите обврски и ќе ги положи сите испити предвидени со студиската програма. 

Со завршување на студиите по општа медицина, студентот се стекнува со 
360 ЕКТС-кредити. 

Студентот ги завршил студиите по студиска програма за стручни студии 
кога ќе ги исполни сите обврски и ќе ги положи сите испити предвидени со 
студиската програма и ќе изработи и успешно ќе одбрани дипломски, односно 
магистерски труд или ќе положи завршен специјалистички испит.  

Со завршување на студиите од прв циклус стручни студии, студентот се 
стекнува со 180 ЕКТС-кредити. 



Со завршување на студиите од втор циклус стручни специјалистички 
студии, студентот се стекнува со 60 ЕКТС-кредити. 

Со завршување на студиите од втор циклус академски магистерски 
студии, студентот се стекнува со 120 ЕКТС-кредити. 

Со завршување на студиите, студентот стекнува соодветно стручно, 
односно академско звање или степен, како и други права согласно со посебните 
прописи. 

 

 Уверение, диплома и додаток на дипломата 
 

Член 54 
Студентот кој ќе ги изврши сите обврски според студиската програма му 

се издава уверение и диплома со содржина пропишана со посебни прописи. 
Уверение се издава и за положени испити. 
Составен дел на дипломата е додаток на диплома (Dірlоma supplement). 
Дипломата се потпишува од страна на ректорот и деканот. 
 
Додатокот на дипломата се потпишува од страна на деканот.  
Дипломата се заверува со сув печат на Универзитетот. 
Заедничката диплома и додатокот на диплома ги потпишуваат 

овластените лица на високообразовните установи кои организираат студиска 
програма за стекнување на зедничка диплома и ректорот на Универзитетот. 

Уверението и дипломата се јавни исправи. 
 
 
 Промоција 

Член  55 
Промоцијата претставува свечено врачување на дипломите за завршени 

студии. Дипломите од првиот и вториот циклус на универзитетски студии и на 
интегрираните студии ги врачува деканот. 

 
 
ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА СТУДЕНТИТЕ 

 
Член 56  

За правата на студентот одлучува деканот, освен за прашањата за кои 
поинаку е утврдено со овие Правила. 

Студентот барањето го поднесува до деканот, во писмена форма, со 
соодветна документација. 

Деканот одлучува во рок од 30 дена од приемот на барањето. 
Доколку деканот не одлучи во утврдениот рок, наредниот ден по истекот 

на рокот студентот има право истото барање да го поднесе до Деканатската 
управа која е должна да одлучи на првата наредна седница од приемот на 
барањето. 

Против решението на деканот кога одлучувал деканот, студентот има 
право на приговор во рок од 15 дена од приемот на решението до Деканатската 
управа која е должна да одлучи на првата наредна седница од приемот на 
барањето. 



Решението на Деканатската управа е конечно. 
Во име и за сметка на студентот барањата за остварување на правата 

може да ги поднесе и друго лице кое поднесува изјава заверена кај нотар дека 
настапува во име и за сметка на кандидатот. 

По истекот на роковите, студентот не може да ги остварува своите права. 
Деканот може да го овласти продеканот за настава или друго лице да 

одлучува за правата на студентите. 
Во случај на отсуство на деканот, него го заменува продеканот за настава. 

 
 
СТРУЧНА И НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА 
РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ 

 
Член 57 

Во текот на  студирањето студентите можат да се вклучат во 
научноистражувачка работа. Во договор со одделни наставници студентите 
утврдуваат тема за стручната или научна работа. 

 
Член 58 

Стручната и научна работа студентите ја вршат под водство и надзор на 
ментор. Ментор може да биде наставник или асистент.  

Стручната и научноистражувачка работа студентите ја вршат надвор од 
наставните обврски пропишани во студиската програма.  

Стручната и научноистражувачката работа на студентот, зависно од 
оценката на менторот може да резултира со објава во научно списание, 
претставување со постер, награда и сл.  

 
Член 59 

За поттикнување на развојот на науката и истражувачката работа на 
студентите, Факултетот може да додели годишни награди за најдобрите работи 
на студентите.  

Критериумите и постапките за доделување на награди се утврдуваат со 
посебен Правилник кој го донесува Деканатската управа.  

 
 
 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 60 
 За се што не е предвидено со овие Правила се применуваат одредбите од 
Статутот и другите акти на Универзитетот. 
 

Член 61 
 Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во 
Универзитетскиот гласник.  
    
                Д е к а н 
 
      Проф. д-р Соња Топузовска 



Прилог 3 
ОЦЕНА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД  ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР   

Студии по општа медицина  2018/2019 
 

Предмет 
Просечна 

оцена 
Теоретска настава 

Просечна 
оцена 

Фамилијарна медицина 9.78 Проф. д-р Катерина Ставриќ 9.71 
Оториноларингологија 9.66 Проф. д-р Марина Чакар 9.67 
Прва медицинска помош 9.63 Проф. д-р Мирјана Шошолчева 8.99 
Психијатрија 9.61 Проф. д-р Димитар Боневски 9.64 
Судска медицина 9.53 Проф. д-р Билјана Јанеска 

Проф. д-р Верица Попоска 
9.53 

Педијатрија 9.44 Проф. д-р Филип Дума 9.52 
Медицина на трудот 9.39 Нау.сор.д-р Сашо Столески 9.67 
Интерна медицина 9.36 Проф. д-р Георги Божиновски 

Проф.д-р Христо Пејков 
9.4 

Патофизиологија 1 9.31 Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 9.63 
Основи на научна работа 9.31 Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил 9.36 
Онкологија со радиотерапија 9.27 Проф. д-р Снежана Смичкоска 9.52 
Гинекологија и акушерство 9.25 Проф. д-р Ана Маркова Данева 9.4 
Офталмологија 9.24 Проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска 9.32 
Хирургија 9.23 Проф. д-р Светозар Антовиќ 9.82 



Трансфузиологија 9.22 Проф. д-р Татајана Макаровска Бојаџиева 9.63 
Клиничка фармакологија 9.2 Проф. д-р Трајан Балканов 9.51 
Социјална медицина 9.18 Проф. д-р Моме Спасовски 9.14 
Хигиена 9.18 Проф. д-р Игор Спироски 9.35 
Микробиологија со паразитологија 1 9.13 Проф. д-р Жаклина Цековска 8.96 
Основи на хумана генетика 9.11 Проф. д-р Александар Петличковски 9.58 

Физиологија 2 9.08 Проф. д-р Људмила Ефремовска 9.66 
Фармакологија 8.99 Проф. д-р Маја Сланинка Мицевска 9.34 
Епидемиологија 8.86 Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 8.8 
Биохемија 2 8.84 Проф. д-р Катерина Тошевска Трајковска 9.51 
Медицинска хемија 8.78 Проф. д-р Светлана Цековска 9.21 
Клиничко испитување 8.77 Проф. д-р Лидија Поповска 9.07 
Патологија 2 8.77 Проф. д-р Славица Куновска Костадинова 9.27 
Клиничка биохемија 8.76 Проф. д-р Катерина Тошевска Трајковска 8.98 
Промоција на здравје 8.69 Проф. д-р Елена Ќосевска 9.03 
Медицинска етика и деонтологија 8.68 Проф. д-р Верица Попоска 9.03 
Хистологија и ембриологија 2 8.64 Проф. д-р Лена Какашева Маженковска 9.27 
Анатомија 2 8.6 Проф. д-р Јулија Живадиновиќ 

Богдановска 9.52 

 

Предмет со највисока оценка:  Фамилијарна медицина- 9.78 



Прилог 3а 

ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЛЕТЕН СЕМЕСТАР   

ТСС-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 2018/19 

 

Предмет Семестар Просечна оцена 
 

Медицинска диететика      6 9.53 
Здравствена нега на онколошки болни со онкологија      6 9.52 
Ургентна медицина со анестезија и реанимација    6 9.5 
Здравствена нега во диспанзерски и патронажни услови    6 9.49 
Физикална медицина и рехабилитација     6 9.38 
Здравствена нега и ментално здравје      6 9.33 
Социологија на здравство и здравствена нега      6 9.3 
Здравствена нега     2 9.29 
Дијагностички методи      4 9.19 
Здравствен менаџмент     6 9.1 
Здравствена нега на возрасни со геронтологија     4 9.00 
Здравствена нега на деца и младина со педијатрија  4 8.98 
Здравствено и социјално законодавство  4 8.93 
Биохемија и биофизика     2 8.84 
Јавно здравство со епидемиологија и статистика    4 8.7 
Странски јазик    2 8.51 
Информатика во здравствена нега   2 8.42 
Основи на научноистражувачка работа     6 8.41 
Медицинска психологија    2 8.23 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР   

ТСС-ФИЗИОТЕРАПЕВТИ 2018/19 

 

Предмет  Семестар 
 

Просечна 
оцена 

Ортопедија  4 9.49 
Физиотерапија во кардиологија пулмологија  4 9.48 
Физиотерапија во гинекологија и акушерство 6 9.38 
Физиотерапија кај спортисти  6 9.38 
Геронтологија 4 9.31 
Физиотерапија во педијатрија 6 9.26 
Протетика и ортотика 4 9.2 
Физиотерапија на изгореници  6 9.16 
Хирургија 4 9.16 
Основи на физикална терапија 4 9.14 
Здравствен менаџмент  6 9.1 
Медицина на труд со ергономија 6 8.99 
Педијатрија 6 8.98 
Здравствено и социјално законодавство 4 8.93 
Физиотерапија во неврологија 6 8.9 
Социологија на здравство 6 8.83 

Гинекологија и акушерство 6 8.63 
Клиничка кинезиологија со кинезиометрија 2 8.6 
Информатика и здравствена статистика 2 8.58 
Странски јазик 2 8.51 
Биохемија 2 8.42 
Основи на научноистражувачка работа 6 8.41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР   

ТСС- РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ 2018/19 

 

 

Предмет  семестар Просечна 
оцена 

Општа фотографија и дигитални медицински слики  2 9.91 
Социологија на здравство и здравствена нега   6 9.3 
Радиолошка анатомија    4 9.29 
Физиологија    2 9.24 
Ангиографска техника  6 9.21 
Радиографска техника 3  6 9.16 
Здравствен менаџмент  6 9.1 
Нуклеарна медицина 4 9.07 
Ултразвучна техника  6 9.06 
Здравствено и социјално законодавство  4 8.93 
Радиографска техника 2  4 8.9 
Радиобиологија  2 8.81 
Радиографска техника 1  2 8.74 
Техника на магнетна резонанца  6 8.7 
Радиографски процес   4 8.67 
Радиолошка заштита 4 4 8.64 
Анатомија 2  2 8.6 
Информатика и здравствена статистика    2 8.58 
Странски јазик 2 8.51 
Основи на научноистражувачка работа  6 8.41 
Медицинска психологија  2 8.23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР   

ТСС-ЛОГОПЕДИ 2018/19 

 

 

Предмет  Семестар
  
 

Просечна оцена 

Рехабилитација на полирецепторна патологија   6 9.68 
Јавно говорење (тренинг)   2 9.64 
Рехабилитација на патологија на говор   6 9.57 
Медицина на труд   6 9.39 
Алтернативна комуникација   6 9.36 
Аудиопротетика   6 9.34 
Геронтологија 6  6 9.31 
Социологија на здравство и здравствена нега   6 9.3 
Клиничка невропсихологија   4 9.27 
Патологија на глас   4 9.26 
Ортодонција и максилофацијална хирургија  4 9.2 
Патологија на јазик   4 9.15 
Основи на хумана генетика   2 9.11 
Здравствен менаџмент   6 9.1 
Педијатрија  4 8.98 
Здравствено и социјално законодавство   4 8.93 
Фонетика и лингвистика   2 8.74 
Информатика и здравствена статистика   2 8.58 
Странски јазик   2 8.51 
Интерна медицина   2 8.41 
Основи на научноистражувачка работа   6 8.41 
Медицинска психологија   2 8.23 
 



ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
ТРЕТИОТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

 
 
 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по 

медицина на Медицинскиот факултет во Скопје, одржа седница на ден 
23.12.2019 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
 
1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- д-р Горан Кочоски на тема: „Хистопатолошки промени на 
постелката и нивната корелација со микробната инвазија кај 
пациентките со предвремено породување“, се предлага комисија во 
состав: 
 
1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател 
2. Проф. д-р Лилјана Спасевска, ментор 
3. Проф. д-р Весна Антовска, член 
4. Проф. д-р Гордана Адамова, член 
5. Проф. д-р Весна Јаневска, член 
 
- д-р Христиан Дума на тема: „Компаративна евалуација на солзен 
менискус со предно-сегментна кохерентна томографија и 
квантитативен тест Ширмер 2“, се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Весна Димовска-Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Билјана Јанеска, ментор 
3. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член 
4. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 
5. Проф. д-р Иван Стефановиќ. член 
 
- д-р Диелор Ризај на тема: „Неутрофил желатинозен асоциран 
липокалин (NGAL) како можен биомаркер кај мултипла 
склероза“,се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Соња Топузовска, претседател 
2. Проф. д-р Јасна Богданска, ментор  
3. Проф. д-р Анита Арсовска, член 
4. Проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска, член 
5. Проф. д-р Светлана Цековска. член 
 
- д-р Ирена Костадинова Петрова  на тема: „Постмортално одредување 
на староста на крвните подливи“,се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Лилјана Миленкова, претседател 



2. Проф. д-р Билјана Јанеска, ментор  
3. Проф. д-р Елида Митевска. член 
4. Проф. д-р Лилјана Спасевска, член 
5. Проф. д-р Верица Попоска, член 
 
- д-р Марија Милошевска Мијалковска на тема: „Споредбена анализа на 
реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, 
применети за затворање на дефекти по отстранување на 
немеланомски кожни карциноми во пределот на носот“,се предлага 
комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, претседател 
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор  
3. Проф. д-р Маргарита Балабанова, член 
4. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
 
- д-р Маја Пејковска Илиева на тема: „Верификација на имунолошката 
компонента во етиопатогенезата на прееклампсијата“, се предлага 
комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател, 
2. Проф. д-р Весна Антовска, ментор, 
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член 
4. Проф. д-р Кочо Димитровски, член 
5. Проф. д-р Александар Петличковски, член 
 
- д-р Весна Бришкоска Бошковски на тема: „Ризик фактори за 
рекурентен еризипел на долни екстремитети“, се предлага комисија 
во состав: 
 
1. Проф. д-р Сузана Николова, претседател 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, ментор,  
3. Проф. д-р Весна Гривчева Пановска. член 
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
5. Доц. д-р Катерина Дамевска, член  
 
- д-р Кирил Михајлов на тема: „Идентификација, антимикробна 
осетливост и молекуларна типизација на Clostridioides difficile“, се 
предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Никола Пановски, претседател 
2. Проф. д-р Елена Трајковска-Докиќ, ментор 
3. Проф. д-р Милена Петровска, член 
4. Проф. д-р Снежана Стојковска, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член 
 



 
- м-р Валентина Тофилоска на тема: „Ендометријалната дебелина како 
предиктор на ендометријален малигнитет кај постменопаузални 
пациентки“, се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател 
2. Проф. д-р Марија Крстевска, ментор,  
3. Проф. д-р, Јорго Бабушку, член 
4. Проф. д-р Славејко Сапунов, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 
 
- д-р Арљинда Јакупи на тема: „Експресија на рецепторите ЕР, ПР и 
ХЕР 2 кај примарен карцином на дојка и кај метастази на 
лимфните аксиларни јазли “, се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Гордана Петрушевска, претседател 
2. Проф. д-р, Добрила Тосовска Лазарова, ментор  
3. Проф. д-р Александар Петличковски, член 
4. Проф. д-р Горан Кондов, член 
5. Проф. д-р Љумтурије Гаши Љуци 
 
- д-р Кристина Скепаровска на тема: „Скрининг на прееклампсии во 
прв триместар од бременоста: серумското ниво на плацентарниот 
фактор на раст наспроти мајчините карактеристики“, се предлага 
комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ментор 
3. Доц. д-р Горан Димитров, член, 
4. Доц. д-р Ана Данева Маркова, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
 
- д-р Атип Рамадани на тема: „Споредба на терапискиот успех со 
аргон плазма коагулација и инјекциска терапија со адреналин и 
полидоканол кај крвавечките ангиoдисплазии во горните партии 
на гастроинтестиналниот тракт“, се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, претседател 
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова, ментор  
3. Проф. д-р Александар Караѓозов, член 
4. Проф. д-р Мери Трајковска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
 
 
2. Формирање на комисии за оцена на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од: 
 



 
-м-р Гани Чеку на тема: „Споредба на ендоскопската метода версус 
отворена хирургија на везикоуретералниот рефлукс“, се предлага 
комисија во состав: 
1. Проф. д-р Миле Петровски, ментор 
2. Доц. д-р Оливер Станков, член  
3. Доц. д-р Шабан Мемети. член 
 
 
3. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од:  
 
- д-р Билјана Илиев на тема: "Епидемиолошки карактеристики на 
лекувани депресивни растројства",   
 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 

 
 
 
           Претседател на  
                                  Советот на студиската програма за  

            трет циклус студии-докторски студии по медицина 
 

      Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска   с.р. 
 
 



ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

Одборот за меѓународна соработка на Медицинскиот факултет во Скопје одржа состанок 
на ден 23.12.2019 година. Откако го усвоија дневниот ред, членовите на Одборот дискутираа по 
предложените точки: 
 

Ад-1. Извештај за активностите на Одборот за меѓународна соработка во  
периодот од последниот состанок 

Во изминатиов период од последниот состанок на одборот, беа реализирани неколку  
меѓународни активности.  
 На повикот од Катедрата по семејна медицина при Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Загреб, за следење на курсот по семејна медицина на англиски јазик се пријавија 
4 студентки. Предност е дадена на кандидатките со повисок просек и предложените студентки се 
во тек на реализација на моилноста преку Центарот/катедрата по семејна медицина.  

За клиничка ротација на Универзитетот во Мичиген, Ен Арбор, исто така пријавени се 
4студентки од 6та година. Апликациите се испратени до универзитетот во Мичиген и во тек е 
номинирање на две предложени кандидатки. 

На 16.12.2019 во Ректоратот на УКИМ се организираше информативен настан за 
студентите, кои во тек на летниот семестар 2019/20 година треба да заминат за реализирање на 
ЕРАЗМУС ПЛУС мобилноста. 

Членовите на Одборот беа информирани за студент од Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Фоѓа, кој достави барање за остварување на мобилност во тек на летниот 
семестар.  Барањето на студентот кој треба да слуша фармакологија (базична и клиничка), интерна 
медицина, ортопедија и хигиена, а за ментор е предложена доц.д-р Јасмина Тројачанец. 

 
Ад-2. Предлог за повторен избор во визитинг професор од Катедрата по хирургија за  
професор д-р Теди Цицвариќ  
Од катедрата по хирургија доставено е барање за продолжување на статусот на визитинг 

професор за професор Теди Цицвариќ кој последниве две години беше неколку пати гостин на 
факултетот. Беше ангажиран во комисија за одбрана на докторска дисертација, одржа предавања 
за специјализанти и партиципираше и на конгреот на МАДОТ. Професор Цицвариќ, специјалист 
по хирургија, трауматологија, ортопедија и ургентна медицина во моментов е раководител на 
Клиниката за трауматологија и професор по хирургија на Медицинскиот факултет во Ријека. 
Покажува забележителна активност во домашни и странски здруженија, како член на Хрватското 
хируршко здружение, здружение за медицински вештачења, здружението по реаниматологија, 
координатор за редовен стручен надзор во Хрватската лекарска комора, почесен член на МАДОТ 
и златен член на АО Траума за Хрватска. Размената на искуства н стручен и едукативен план со 
професор Цицвариќ, со оглед на фактот дека е вклучен во наставата по хирургија на сите студиски 
програми, како ментор на специјализанти, магистранти и докторанти, ќе биде од големо значење 
за трауматолозите од Катедрата по хирургија. Поради тоа одборот со задоволство му предлага на 
Наставно научниот совет, да го подржи и проследи продолжувањето на статусот визитинг 
професор на Универзитетот Св.Кирил и Методиј, за професор д-р Теди Цицвариќ.  

 
Ад-3. Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по хирургија за професор  
д-р Рок Венгуст 
Членовите на Одборот беа информирани со барањето од Катедрата по хирургија, за  избор 

на професор д-р Рок Венгуст, од Медицинскиот факултет на Универзитетот во Љубљана во 
визитинг професор. Професор Венгуст  е ортопедски хирург и професор на Медицинскиот 
факултет на Универзитетот во Љубљана. Едукацијата од ортопедската, пред се спиналната 
хирургија ја стекнува во Словенија, Германија и Швајцарија. Раководител е на Одделот за 
спинална хирургија на Клиниката за ортопедска хирургија при Клиничкиот центар во Љубљана.  



Освен импресивната професионална кариера со 400-500 интервенции годишно, професор Венгуст 
е избран за визитинг професор во Хрватска (Загреб и Сплит), Србија (ВМА), Романија, Холандија 
и Кина. Организира стотина конференции во Словенија и странство од областа на спиналната 
хирургија, партиципира како поканет предавач и интензивно публицира (32 публикации во 
Medline, 218-Cobiss).   Одборот со задоволство го проследува предлогот за ангажирање на 
професор д-р Рок Венгуст во визитинг професор на нашиот универзитет.  

 
  
Ад-4. Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по хирургија  за професор 
д-р Уфук Ајдинли 
Од катедрата по хирургија беше доставен предлог за избор на професор д-р Уфук Ајдинли 

од Универзитетот Ondokuz Mayis во Самсун, Турција. Професорот Ајдинли својата едукација од 
областа на спиналната хирургија ја стекнува во матичните институции и спиналниот центар во 
Минесота, САД. Покажува голема активност како член на Спиналното европско здружение, 
истражувачкото здружение за сколиози, во тригодишни мандатни периоди, раководи со АО Spine 
во Турција, но и со интернационалното АО здружение, во едукативниот комитет и групацијата за 
приготвување на курикулумите. Во текот на последните 13 години организира и партиципира на 
повеќе од стотина меѓународни курсеви, симпозиуми, семинари од областа на спиналната 
хирургија воТурција, Русија, Кина, Швајцарија, Фрација, Германија, Шпанија, Италија, Австрија, 
Полска, Грција. Со оглед на импресивната стручна и публицистичка кариера (уредник на два 
учебника и 58 труда од областа на спиналната хирургија), одборот со задоволство ќе го проследи 
до Наставно научниот совет предлогот за ангажирање на проф.д-р Ајдинли во визитинг професор 
на нашиот универзитет.  
 

Ад-5. Планирани активности на Одборот за меѓународна соработка во наредниот 
период1 

 Во текот на летниот семестар во рамките на меѓународните активности се очекуваат 
повеќе посети од избраните визитинг професори.    
 Исто така во тек се активностите со дојдовните ЕРАЗМУС студенти од Италија, а се 
очекува и пристигнување на нови кандидати. 

Во врска со Еразмус плус конкурсите, се очекува распишување на конкурсот за клиничка 
пракса во фебруари наредната година. Инаку, актуелниот циклус на ЕРАЗМУС ПЛУС договорите 
завршуваат наредната учебна 2020/21 година. Во очекување сме на препораките за потпишување 
на идните договори, со воведување на нови програми и нови можности, како би имало услови што 
поголем број студенти да ја реализираат својата мобилност во текот на студиите. 
 

Со тоа дневниот ред на состанокот беше исцрпен. 
 
 

      Координатор за меѓународна соработка, 
 
проф.др.Даниела  Миладинова с.р.     

  



 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 23.12.2019 
година, произнесувајќи се по точките од дневниот ред го донесе следниов извештај кој го 
доставува до членовите на ННС: 

 
1.  Формирање на рецензентскa комисиja за:  
а)  Учебник со наслов: „Физиологија на клетка“ за студентите по општа медицина на 

Медицинскиот факултет од авторите: проф.д-р Сунчица Петровска, проф.д-р Весела Малеска 
Ивановска, проф.д-р Бети Дејанова, проф.д-р Лидија Тодоровска, проф.д-р Људмила 
Ефремовска, проф.д-р Сања Манчевска и проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска од 
Катедрата за физиологија се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Елида Митевска 
2. Проф.д-р Соња Топузовска 

 
б)  Учебник со наслов: „Радиолошка анатомија“ за студентите од тригодишните стручни 

студии-радиолошки технолози и специјализантите на Медицинскиот факултет од авторот: 
проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска од Катедрата за радиологија се предлагаат 
следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Михаил Груневски 
2. Проф.д-р Климе Ѓорески 

 
б)  Учебно помагало „Практикум по биохемија за студентите по дентална медицина“ 

за студентите од Стоматолошкиот факултет од авторите: проф.д-р Јасна Богданска, проф.д-р 
Соња Топузовска, проф.д-р Даница Лабудовиќ, проф.д-р Светлана Цековска, проф.д-р 
Катерина Тошевска Трајковска, проф.д-р Снежана Ефремова Аарон, доц.д-р Ирена Костовска, 
н.сор.д-р Јулијана Брезовска и ас.м-р.фарм. Катерина Крстева Јакимовска од Катедрата за 
биохемија и клиничка биохемија се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Ќиро Ивановски 
2. Проф.д-р Слобода Џекова Стојкова 

 
2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебник: „Анатомија 2“за студентите од Медицински факултет од авторите:   
н.сор.д-р Драгица Јурковиќ, н.сор.д-р Аце Додевски, н.сор.д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска и 
н.сор.д-р Билјана Трпковска, од Катедрата за анатомија  во тираж од 200 примероци. 

   
 
  Претседател на  

      Одборот за издавачка дејност 
            

Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГОВОР И ОДГОВОР НА ПРИГОВОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

До Деканатот на Медицинскиот факултет 

 

Почитувани, 

 

Приговор  на одлуката на Рецензентската  комисија на Катедрата за анестезија, 
реанимација и интензивно лекување  на конкурсот за насловен доцент објавен во 
Билтенот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј,,  бр. 1203 од 15.11.2019. 

Јас, насл.доц. д-р. Маја Мојсова Мијовска на Универзитетот ,,Гоце Делчев ,,во Штип, 
која конкурирав на овој конкурс, приговарам во однос на изборот на кандидатите и во 
однос на  некои недоследности  во бодувањето: 

1. Би сакала само кратко да се претставам и да ви предочам делови од моето CV. 
Од сите кандидати, јас сум најстар специјалист (17 год.), најстар доктор на науки 
(2016) и со 22 години клиничко искуство.  За мојата научноистражувачка дејност 
зборуваат и моите трудови. На една од кандидатките  сум била шеф на оддел 
повеќе години, а на друга сум претпоставена во програмата за трансплантација 
во Министерството за здравство како национален  координатор и потребните 
обуки сум ги обезбедила јас , во моментот вршам јавна функција национален 
координатор за трансплантација, назначена од Владата на Р Македонија.  Во 
исто време сум и раководител на клиниката за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување каде што се одвиваат специјализациите на 
специјализанти по анестезија. Сум учествувала во креирање на национални 
програми за трансплантација. Претставник сум од Министерството за South 
Eastern  Europe  Health Networking (SEEHN) каде што креираат здравствени 
политики за Југозападна Европа, и последно, претседател на Здружението на 
анестезиолози на Р Македонија  

2. Во однос на бодувањето на сите три канадидатки кои и се предложени за избор 
во звањето на насловен доцент не можам да не забележам голема 
дискрапанца во однос на бодувањето во наставно-образовната дејност. Истите 
колешки бодувани според новиот Правилник за бодување во Законот за 
високото образование во мај  Билтен број 1191 од 2. 5. 2019 година и во овој 
Билтен. Тоа што паѓа во очи се бодовите од наставно-образовна  дејност кои се 
дуплирани кај сите три кандидатки, и тоа во период на 4 месеци, од кои 2 
спаѓаат летен период кога и нема никаква настава. Па се прашувам како се 
добиени овие бодови? 

3. Ако ги разгледате бодувањата на сите три кандидатки во претходниот Билтен и 
во овој за само 4 месеци тие имаат дуплирани бодови. На пример  кај 



кандидатката ас. д-р Весна Дурнев паѓа во очи триплирањето на поените од 
претходната рецензија, ако во претходната рецензија истата кандидатка имала 
90.37 бода од наставно-образовна дејност, се поставува прашањето како во 
оваа рецензија за време од 4 месеци, од кои во 2 од нив нема настава, е сега 
бодувана со 261.95 бода? Кандидатката  ас. д-р Дафина Караџова за неполни 4 
месеци по претходно бодување во наставно-образовната дејност со 39.2 бода, 
во оваа рецензија се здобила со 158. 6 бода??? А доколку ги разгледате 
бодувањата од сите колони, ќе  видите дека истата кандидатка со претходни 
180.4 бода во претходниот Билтен во мај месец сега има 360.4 бода.  
Верувам дека бодовите не ја носат главната одлука за изборот и го почитувам 
дискреционото право на Рецензентската комисија, но  сепак  би сакала да 
добијам одговор на овие прашања и на овие недоследности. Сметам дека 
ваквиот однос на Рецензентската комисија има тенденциозност и тотална 
субјективност во изборот на кандидатите. Побарувам од вас нова Рецензенска 
комисија и бодувањето да биде извршено од правна служба. 
 
 
Во прилог ви ги доставувам сепаратите (извадок од Билтен во официјалните 
бодувања) 
 
Со почит, 
 
Подносител,  
Насл. доц. д-р. Маја Мојсова Мијовска, с.р. 
раководител на КАРИЛ 





















До:  
Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје 
 

ОДГОВОР 
 

на Приговорот поднесен од страна на д-р Маја Мојсова Мијовска, во врска со 
заклучокот на Рефератот за избор на три лица во насловно звање по предметите од 
наставно-научните области: анестезиологија, анестезиологија и реанимација и 
здравствена нега, во согласност со конкурсот објавен во весниците “Вечер” и “Коха” 
од 30.9.2019 година.  

Рецензентската комисија го разгледа Приговорот и го дава следниов одговор: 
Во однос на наводот од Приговорот каде што д-р Маја Мојсова Мијовска дава 

краток осврт на сопствената биографија, Рецензентската комисија заклучи дека сите 
пријавени кандидати имаат богати лични и професионални биографии кои во целост се 
претставени во извештајот. Рецензентската комисија би сакала да истакне дека 
хиерархијата во раководењето не е критериум за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори според Правилникот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, објавен во Универзитетски гласник 
број 411/2018 година.  

Што се однесува до забелешката за бодирањето на предложените кандидати за 
избор, при разгледувањето и одлучувањето, Комисијата ја користеше приложената 
документација на сите кандидати пријавени за овој конкурс. При тоа, Рецензентската 
комисија во целост се придржуваше според Правилникот на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј” во Скопје за посебните услови, критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори, 
објавен во Универзитетски гласник број 411/2018 година и според реалните податоци 
од доставената документација за извршената настава. Професионалните референци на 
кандидатите се вреднувани унифицирано, според членовите од Анекс 1 од 
Правилникот за избор во звања. 

Во однос на наводот дека една од предложените кандидати, ас. д-р Весна 
Дурнев има поголем број бодови во овој конкурс во однос на претходен конкурс, 
Рецензентската комисија напоменува дека кај неа во претходен конкурс е направена 
техничка математичка грешка во бодирањето, за која на кандидатката `и беше укажано 
и која на тој конкурс не даде приговор. На овој конкурс, техничката математичка 
грешка е исправена и бодирањето е направено според приложената документација. За 
забелешката во однос на бодирањето на предложената кандидатка, д-р Дафина 
Караџова, асистент докторанд, истото е направено унифицирано како кај сите 
кандидати, за што постои соодветна документација.   

Согласно со претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека 
Приговорот е неоснован по сите наводи  и ГО ПОТВРДУВА ЗАКЛУЧОКОТ во 
Рефератот,  дека асистент докторанд д-р Дафина Караџова, ас. д-р Александра 
Пановска Петрушева и  ас. д-р Весна Дурнев имаат предност во однос на останатите 
кандидати во наставно-образовната и педагошка, научноистражувачката и стручно-
апликативната дејност,  и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 
Скопје му предлага асистент докторанд д-р Дафина Караџова, ас. д-р 
Александра Пановска Петрушева и  ас. д-р Весна Дурнев да бидат избрани во 



звањето НАСЛОВЕН ДОЦЕНТ во научните области: анестезиологија, 
анестезиологија и реанимација и здравствена нега.   

 
 

 

Членови на Комисијата 

1. Проф. Мирјана Шошолчева   с.р. 

2.  Проф. д-р Андријан Карталов, член   с.р. 

3. Доц. д-р Атанас Сивевски, член   с.р.          

 
  

   
 


