
Peny6jiHKa CeBepHa MaKe^OHHja 
YHHBep3HTeT „Cb.Khphji h MeTO^Hj” 
ME^HIJHHCKH OAKYJITET 
Ep.02-2019/1 
JXaia 15.06.2020 ro^.
C k o n j e

JIO

HjieH Ha HacTaBHO-HaynHHOT cobct

T Y K A

n O K A H A

Bp3 ocHOBa Ha HjieH 114 oa 3aKOHOT 3a bhcokoto o6pa30BaHHe h hjich 95 
CxaTyTOT Ha M cjihiihhckhot (JjaicyjiTeT bo Ciconje bo cocTaB Ha YHHBep3HTeTOT „Cb. Khphji 
h MeToanj” bo Ciconje CBHKYBAM XXVII pe^oBHa ce^HHua Ha HacTaBHo-HaynHHOT 
coBeT Ha Me^HHHHCKHOT 4>aKyjrreT npn YKHM bo CKonje, Ha jieH 17.06.2020 ro^HHa 
(cpe/ja) co noneTOK bo 11:00 uacoT Ha OTBopeHo bo aBopoT Ha HHCTHTyroT 3a cyACKa 
Me.jmuiHa, KpHMHHajiHCTHKa h M emmiiiek’a aeoHTOJiorHja n p n  M cahhhhckhot 
4>aicyjiTeT bo CKonje co cjicahhob

f l H E B E H  PE,H

1. YcBojyBaibe Ha 3anHCHHKOT oa XXVI cejiHHiia Ha HacTaBHO-HayHHHOT cobct 
OAP^caHa Ha ach 10.06.2020 roAHHa.

2. H36op Ha HjieHOBH Ha Yhhbcp3htctckhot ceHaT Ha YHHBep3HTeTOT „Cb. Khphji h 
MeTO^Hj“ bo CKonje. H36opoT ce spurn  co TajHO rjiacam e.

3. ^OHecyBaH.e Ha O^jiyKa 3a H36op Ha hachobh Ha KOMHcnjaTa Ha M cahhhhckhot 
(JjaKyjiTeT bo Ciconje 3a H36op Ha peKTop Ha YHHBep3HTeTOT "C b. K hphji h M cto^h j" bo 
CKonje. H36opoT ce Bpmn co TajHO rjiacaH>e.

HanoMeHa: MaTepnjajiHTe 3a ceAHHuaTa ce AOCTanHH Ha
www.medf.ukim.edu.mk ce AOCTaBeHH Ha BamaTa e-Manji a/ipeca (doKOJiKy imame 
npoMena na Baiuama e-Mawi adpeca Be Momme jaeeme ce na men: 3103 700).

http://www.medf.ukim.edu.mk


  
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXVI редовна седница на Наставно-научниот совет преку 
средствата за електронска комуникација (преку е-маил) со праќање на повратен е-маил 
(reply all), закажана за ден 08.06.2020 година, а презакажана на ден 10.06.2020 година.  
 Од вкупно 141 член на  Наставно-научниот совет, по предложениот дневен ред 
на седницата преку е-маил се изјаснија 128 член (109 наставници и 19 студенти) и тоа: 
Соња Топузовска, Игор Кафтанџиев, Розалинда Попова Јовановска, Златко Јаќовски, 
Гордана Петрушевска, Антони Новотни, Биљана Јанеска, Лилјана Миленкова, Ана 
Угринска, Татјана Макаровска Бојаџиева, Фимка Тозија, Томислав Станковски, 
Снежана Смичкоска, Билјана Митревска, Јованка Караџинска Бислимовска, Ката 
Мартинова, Весела Малеска Ивановска, Оливија Васкова, Славчо Стојменски, Сузана 
Николовска, Зоран Божиновски, Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Светозар Антовиќ, 
Светлана Цековска, Ненад Јоксимовиќ, Ѓорѓи Јота, Боро Џонов, Александар Станков, 
Михаил Кочубовски, Соња Бојаџиева, Весна Гривчева Пановска, Гордана Јанкоска, 
Елизабета Србиновска Костовска, Анита Арсовска, Ана Кафтанџиева, Филип Дума, 
Никола Николовски, Моме Спасовски, Мери Трајковска, Снежана Стојковска, Елена 
Трајковска Докиќ, Глигор Тофоски, Биљана Зафирова, Димче Зафиров, Кочо 
Димитровски, Јулија Живадиновиќ Богдановска, Снежана Мишевска Перчинкова, Јане 
Нетковски, Венјамин Мајсторов, Даниела Миладинова, Гордана Ристовска, Елизабета 
Чадиковска, Христо Пејков, Ирена Кафеџиска, Емилија Влашки, Билјана Кузмановска, 
Ирена Кондова Топузовска, Мирјана Шошолчева, Ирена Костовска, Димитар Боневски, 
Емилија Цветковска, Весна Јаневска, Јадранка Георгиевска, Жаклина Цековска, 
Светлана Кочева, Славица Костадинова Куновска, Милена Голубовиќ Арсовска, 
Гордана Китева Тренчевска, Сашко Јовев, Катарина Ставриќ, Виолета Клисаровска, 
Весна Велиќ Стефановска, Владимир Андреевски, Марија Вавлукис, Михаел 
Груневски, Климе Ѓорески, Василчо Спиров, Татјана Јаќовска, Елида Митевска, Сања 
Манчевска, Маја Јакимовска Димитровска, Јасмина Тројачанец, Ѓулшен Селим, 
Љубица Георгиевска Исмаил, Марија Ралева, Марија Папазова, Силвана Јованова, 
Ненси Манушева, Јасна Богданска, Бранислав Стефановски, Бети Дејанова, Петар 
Дејанов, Звонко Миленковиќ, Симон Трпески, Горан Димитров, Катерина Тошеска 
Трајковска, Викторија Чалоска Иванова, Билјана Таушанова, Никола Лабачевски, 
Верица Попоска, Лидија Карева, Даниела Чапароска, Весна Ристовска, Констадина 
Кузевска Манева, Јордан Минов, Ериета Николиќ Димитрова, Миле Петровски, Дејан 
Докиќ, Драган Даниловски, студенти: Леона Лазаревска, Мартина Савовска, Љубица 
Баткоска, Ѓорѓи Стојковски, Јован Марушевски, Јован Јованоски, Ангела Петреска, 
Симона Тренчевска, Марио Петрески, Дејан Трпевски, Јасин Рустеми, Теа Михајлова, 
Маринела Фармакоска, Веса Седалиу, Ернес Никочевиќ, Виктор Симеоновски, 
Мирослав Момчилов, Димитар Стевчев и Џансун Буковец.      

 
Членовите на ННС со мнозинство гласови го прифатија предложениот дневен 

ред. 
Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 02.06.2020 

година. 
 Членовите на ННС се изјаснуваа по следниов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Усвојување  на записникот од ХXV седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 22.04.2020 година. 



  
2. Избор на членови на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје. Изборот се врши со тајно гласање. 
3. Донесување на Одлука за избор на членови на комисијата на Медицинскиот  

факултет во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје. Изборот се врши со тајно гласање. 

4. Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за Конкурсот за 
запишување студенти 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. 

5. Извештаи по рецензии. 
а) 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 Снежана Зечевиќ на тема: „Евалуација на постоперативните промени на 
солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала 
инцизија“. 

2. Д-р  Аделина Ахмети Пронај на тема: „Растројство на дефицит на внимание и 
хиперактивност и извршни функции кај деца“. 

 
б)  Извештaи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од 

докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 
1. Д-р Весна Бришкоска Бошковски на тема: „Ризик-фактори за рекурентен 

еризипел на долни екстремитети“,  Билтен на УКИМ бр. 1214 од  01.05.2020 година, 
стр. 124-132.  

2. Д-р Маја Пејковска Илиева на тема: „Верификација на имунолошката 
компонента во етиопатогенезата на прееклампсијата“,  Билтен на УКИМ бр. 1215 од  
15.05.2020 година, стр. 188-199.  

3. Д-р Елена Петковиќ на тема: „Наследна тромбофилија кај неповолен исход   
на  бременоста, инфертилитет и неуспешна ин витро фертилизација“, Билтен на УКИМ 
бр. 1215 од  15.05.2020 година, стр.200-204.  

 
6. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
  -    Кадровски одбор   
-     Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
- Наставно-научен колегиум за постдипломски студии 
- Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
- Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
- Одбор за издавачка дејност 
 

7. 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. 1213 од 15.04.2020 година, Билтен на УКИМ бр. 1214 од 01.05.2020 
година, Билтен бр. 1215 од 15.05.2020 година. 

I. Избор по билтен бр. 1213 
а) Избор на насловен доцент во наставно научната област ортопедски болести  

врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р Ненад Атанасов (предложен за избор) 
стр. 36-54. 

II. Избор по билтен бр. 1214 



  
а) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: интерна 

медицина-ревматологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Љубинка 
Дамјановска Крстиќ (предложена за избор) стр. 45-59. 

б) Избор на виш научен соработник во научните области: интерна медицина и 
хематологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Александра Пивкова 
Велјановска (предложена за избор) стр. 60-80. 

в) Избор на доценти во наставно-научните области: гинекологија и акушерство и 
гинекологија и акушерство со нега врз основа на рецензијата, а по пријава на асистент 
докторанд д-р Весна Ливринова и асистент докторанд д-р Анетa Сима (предложени за 
избор) стр. 81-119. 

г) Избор на асистент по предметот патолошка физиологија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на д-р Николина Божиновска (предложена за избор) стр. 120-
123. 

III. Избор на билтен бр. 1215 
a) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: хирургија и 

торакална хирургија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Ристо 
Чоланчески (предложен за избор) стр. 59-67. 

б) Избор на вонреден професор во наставно-научната област анатомија врз 
основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Елизабета Чадиковска (предложена за 
избор) стр. 68-79. 

в) Избор на виш научен соработник во научната област анатомија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска (предложена за 
избор) стр. 80-90. 

г) Избор на доцент во наставно-научните области: физиологија, цитологија, 
спортска и училишна медицина врз основа на рецензијата, а по пријава на асистент 
докторанд д-р Иванка Караѓозова (предложена за избор) стр. 91-105. 

д) Избор на вонреден професор во наставно-научната област 
дерматовенерологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Катерина 
Дамевска (предложена за избор) стр. 106-117. 

ѓ) Избор на доцент во наставно-научната област ортопедски болести врз основа 
на рецензијата, а по пријава на  д-р Марта Фотева, (предложена за избор од мнозинство 
членови на рецензентската комисија) стр. 118-135. 

е) Избор на асистент по предметот фармакологија со токсикологија врз основа 
на рецензијата,  а по пријава на д-р Никола Коловчевски (предложен за избор) стр. 136-
139. 

ж) Избор на асистенти по предметот гинекологија и акушерство врз основа на 
рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Горан Кочоски, асистент докторанд 
д-р Арта Бина, асистент докторанд д-р Боривоје Павловски, асистент докторанд д-р 
Роса Спасова, асистент докторанд д-р Јосиф Ѓорески, асистент докторанд д-р Ива 
Малахова Ѓореска, асистент докторанд д-р Катерина Николоска, д-р Аделина Далипи, 
асистент докторанд д-р Искра Дукова, помл.ас.д-р Елена Ѓоргиевска Николовска, 
асистент докторанд д-р Миле Тантуровски, д-р Беким Елези, асистент докторанд д-р 
Габриела Бушиноска Иванова, асистент докторанд д-р Даниела Иванова Панова и 
помл.ас.д-р Саша Јовчевски,  (предложени за избор) стр. 140-172. 

з) Избор на асистенти по предметот дерматовенерологија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на ас.д-р Силвија Дума, асистент-докторанд д-р Христина 
Брешковска, (предложена за избор), а д-р Ирина Арсовска Бежоска, ас.д-р Зорица 
Зафировиќ, д-р Јулија Митрова Талента, д-р Дејан Филиповиќ, асистент-докторанд д-р 
Ивана Дохчева Карајованов и д-р Маја Димова,  не се предложени за избор, стр. 173-
187. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



  
Ад-1. Усвојување  на записникот од ХXV седница на Наставно-научниот совет 

одржана на ден 22.04.2020 година. 
ННС со мнозинство гласови го усвои записникот од XXV седница на Наставно-

научниот совет одржана на ден 22.04.2020 година. 
Ад-2 и Ад-3 беа симнати од дневен ред.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ад-4. Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за Конкурсот 

за запишување студенти 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. 

ННС со мнозинство гласови ја формираше Конкурсната комисија за Конкурсот 
за запишување студенти во прва година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, 
Медицински факултет во Скопје, за академската 2020/2021 година, во состав:  

1. Проф.д-р Соња Топузовска- декан 
2. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска - продекан за настава 
3. Проф.д-р Жаклина Цековска- член 
4. Проф.д-р Сунчица Петровска-член 
5. Проф.д-р Светлана Кочева-член 
6. Проф.д-р Александар Петличковски- член 
7. Проф.д-р Весна Ристовска-член 
8. Доц.д-р Ана Данева 
 
Ад-5. Извештаи по рецензии 
ННС со мнозинство гласови гo усвои 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-6. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
Кадровски одбор  
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје одржал состанок на 02.06.2020 година, преку средствата за електорнска 
комуникација.  

1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаните конкурси од 
факултетот за избор на лица во сите наставно-научни, научни и насловни и звања, а 
по предлог од катедрите. 

ННС ги усвои следните рецензентски комисии: 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 11.05.2020 година 

во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 анестезиологија; 
 анестезиологија и реанимација;  
 здравствена нега.  
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Мирјана Шошолчева 
 2. Проф.д-р Андријан Карталов 
 3. Проф.д-р Билјана Кузмановска 

Пријавени кандидати: доц.д-р Атанас Сивевски. 
 



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

 интерна медицина;   
 кардиологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
 2. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 
 3. Проф.д-р Марија Вавлукис  
 4. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
 5. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова 

Пријавени кандидати: доц.д-р Христо Пејков. 
 
- 2 лица во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина; 
 хематологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Борче Георгиевски 
 2. Проф.д-р Оливер Каранфилски 
 3. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
 4. Проф.д-р Ирена Кафеџиска 
 5. Проф.д-р Ѓорѓи Дерибан 

Пријавени кандидати: насл.доц.д-р Марица Павковиќ и насл.доц.д-р Сања 
Трајкова. 
 
- 2 лица во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина; 
 токсикологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Даниела Чапароска 
 2. Проф.д-р Лидија Петковска 
 3. Н.сов.д-р Нико Беќаровски  
 4. Проф.д-р Златица Димитријевиќ Гошева  
 5. Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 

Пријавени кандидати: насл.доц.д-р Наташа Симоновска и насл.доц.д-р Жанина 
Переска. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 ортопедски болести.   
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Зоран Божиновски 
 2. Проф.д-р Милан Самарџиски 
 3. Проф.д-р Златко Темелковски  

Пријавени кандидати: доц.д-р Роза Џолева Толевска. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 патолошка физиологија. 
 нуклеарна медицина. 
Се предлага комисија во состав: 

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



  
 3. Проф.д-р Светлана Цековска 
 Пријавени кандидати: в.н.сор. Соња Кузмановска 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 историја на медицината. 
 здравствени кадри и едукација; 
 економика на здравство. 
 здравствено осигурување, квалитет на здравствено осигурување; 
 здравствен менаџмент; 
 здравствено воспитание и промоција на здравствотото; 
 здравствени индикатори (индикатори на здравствена состојба на  
населението). 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Моме Спасовски 
 2. Проф.д-р Фимка Тозија 
 3. Проф.д-р Елена Ќосевска 

Пријавени кандидати: н.сор.д-р Данче Гудева Никовска. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научната област 

 офталмологија.   
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 
 2. Проф.д-р Милена Голубовиќ 
 3. Проф.д-р Милица Ивановска 
 4. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
 5. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 

Пријавени кандидати: н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска. 
 
 

 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 22.05.2020 година 
во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 патолошка анатомија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Гордана Петрушевска 
 2. Проф.д-р  Весна Јаневска 
 3. Проф.д-р Лилјана Спасевска 
 4. Проф.д-р Калина Гривчева Старделова 
 5. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска 

Пријавени кандидати: доц.д-р Рубенс Јовановиќ. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно- научните 
области: 

 судска медицина;   
 форензична психијатрија; 
 медицинска етика и деонтологија.   
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Биљана Јанеска 
 2. Проф.д-р Верица Попоска 



  
 3. Проф.д-р Златко Јаќовски 
 4. Проф.д-р Здравко Чакар 
 5. Проф.д-р Алберто Бенедети 

Пријавени кандидати: доц.д-р Александар Станков. 
 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 гинекологија и акушерство;  
 гинекологија и акушерство со нега; 

 1. Проф.д-р Гордана Адамова 
 2. Проф.д-р Славејко Сапунов 
 3. Проф.д-р Ѓорѓи Бабушку 

Пријавени кандидати: доц.д-р Горан Димитров и доц.д-р Глигор Тофоски. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

  анатомија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Марија Папазова 
 2. Проф.д-р Ники Матвеева 
 3. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска 

Пријавени кандидати: доц.д-р Аце Додевски. 
 
2. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 

наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања, по барање од катедрите. 
 
Наставно-научниот совет со мнозинство гласови донесе Одлука за распишување 

на Конкурс за: 
 

Red. 
br. 

Katedra Predlozi  

1.  Физикална медицина и 
рехабилитација 

1 наставник 
1 асистент 

2.  Микробиологија со 
паразитологија 1 асистент 

3.  Дерматовенерологија  2 асистенти 
4.  Патологија  1 асистент 

5.  Хумана генетика  
2 асистенти (1 од Институт за 
имунологија и 1 од ЈЗУ УКлиника 
за педијатрија 

6.  Трансфузиологија 1 асистент 
7.  Судска медицина 1 асистент  

8.  Ортопедија  2 научни сораб. 
 

9.  Онкологија со 
радиотерапија 4 асистенти 

10.  Хигиена  1 асистент 

11.  Хистологија со 
ембриологја  1 асистент 

12.  Педијатрија 1 асистент 
13.  Психијатрија и 1научен сораб. 



  
мед.психологија 5 асистенти  

14.  Неврологија  1 наставник 

15.  Офталмологија  2 лица во насловно звање 
1 асистент 

16.  Патолошка физиологија 2 асистенти 
1 научен сораб. (кардиологија) 
1 лице во насловно звање 
(кардиологија) 
 
1 научен сораб. 
(гастроентерохепатологија) 
3 научни сораб. (нефрологија) 
1 наставник  (токсикологија) 
2 наставници  (пулмологија) 

17. Интерна медицина 

41 асистент 

18. Радиологија 3 научни сораб. 
5 асистенти 

Катедрата по офталмологија побара повторно да се обнови конкурсот за избор 
на две лица во насловно звање за кои претходно ННС има донесено одлука. 

 
3. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 

дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 
 
ННС донесе одлука со која даде согласност за  ангажирање на лица избрани во 

звања од Нашиот факултет да обавуваат високообразовна дејност на Фармацевтскиот 
факултет во Скопје и тоа за: проф.д-р Никола Лабачевски, проф.д-р Димче Зафиров, 
проф.д-р Маја Сланинка Мицевска и проф.д-р Трајан Балканов по предметот 
Фармкологија со токсикологија за учество во повторна акредитација на интегрирана 
студиска програма од прв и втор циклус студии магистер по фармација, вез основа на 
барање од Фармацевтскиот факултет при УКИМ и согласност од Катедрата за 
фармакологија со токсикологија. 

 
4. Донесување на Одлука за распишување на интерен конкурс за избор на  

демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на 
демонстратори. 
 
 Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на интерен конкурс 
за избор на 1 демонстратор по предметите: медицина на трудот за студии по општа 
медицина, медицина на трудот и ергономија за физиотерапевти, медицина на трудот за 
логопеди и дел од предметот јавно здравје со епидемиологија и статистика за ТСС за 
медицински сестри за академската 2020/2021 година. 

ННС ја усвои следната комисија за избор на 1 демонстратор на Катедрата за 
медицина на трудот: 

1. Проф.д-р Јордан Минов 
2. Н.сор.д-р Драган Мијакоски 
3. Н.сор.д-р Сашо Столески. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Кадровскиот 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 01.06.2020 година.  



  
1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 

- д-р Даниела Иванова Панова  на тема „Примарна дисменореа-епидемиолошки и 
доплер ултразвучни карактеристики кај студентска популација во Република Северна 
Македонија“, се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Славјанка Поповска, претседател 
2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, ментор 
3. Проф. д-р Глигор Димитров, член  
4. Доц. д-р Ана Данева Маркова, член  
5. Доц. д-р Викторија Јовановска. член 

- д-р Ирина Богданова на тема: "Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и 
глаукомот", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Никола Пановски, ментор 
3. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член  
4. Н. сор. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска, член  
5. Проф. д-р Никола Оровченец. член 

- д-р Силвија Дума на тема: "Корелација помеѓу дермоскопските подтипови на 
аквирирани невуси и анатомската регија, возраст и фототипот на кожата", се предлага 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Сузана Николовска, претседател 
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор 
3. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, член  
4. Проф. д-р Жељко Мијушковиќ, член  
5. Проф. д-р Александар Анчевски. член 

- д-р Христина Брешковска на тема: "Евалуација на ефикасноста на хипербарната 
оксигено терапија врз заздравување на хронични рани и врз хроничната инфламација", 
се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Сузана Николовска, претседател 
2. Проф. д-р Лидија Тодоровска, ментор 
3. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член  
4. Проф. д-р Љубица Павлова, член  
5. Доц. д-р Катерина Дамевска. член 

- д-р Силвана Кралева на тема: "Влијанието на умерената хипотензија врз мозочната 
оксигенација кај пациенти во општа анестезија при риносептопластики", се предлага 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател 
2. Н. сов. д-р Билјана Ширгоска, ментор 
3. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член  
4. Проф. д-р Јане Нетковски, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 

- д-р Елена Цуракова Ристовска на тема: "Фон-Вилебрандов фактор како прогностички 
показател кај пациентите со црнодробна цироза", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Викторија Чалоска-Ивановска, претседател 
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева-Димитрова, ментор 
3. Проф. д-р Александар Стојановиќ, член  
4. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, член  
5. Проф. д-р Билјана Кузмановска. член 

- д-р Александар Савески на тема: "Избор на најоптимален хируршки  третман кај 
скршеници на вратот на бутната коска", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, претседател 
2. Проф. д-р Ацо Димов, ментор 
3. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, член  



  
4. Проф. д-р Даниела Георгиева, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член  

 
2. ННС формира комисии за оцена на подобност на пријавената тема за 

изработка на докторска дисертација од: 
- д-р Ирина Ангеловска на тема: "Одредување на респираторни патогени кај акутна 
егзацербација и стабилна фаза на хронична опструктивна белодробна болест со 
молекуларна типизација", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Снежана Стојковска, ментор  
2. Проф. д-р Дејан Докиќ, член 
3. Проф. д-р Горица Брешковска, член 

- м-р Драгана Бислимовска на тема: "Кардиометаболен ризик профил и физичка 
активност кај работничката популација", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Јордан Минов, ментор  
2. Проф. д-р Јадранка Мустајбеговиќ, член 
3. Проф. д-р Елисавета Стикова, член 

- д-р Цветанка Волкановска Илијевска на тема: "Eхокардиографска проценка на ефекти 
на дебелината врз миокардната структура и функција", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил, ментор 
2. Проф. д-р Татјана Миленковиќ, член 
3. Проф. д-р Марија Вавлукис. член 

- д-р Саветка Паљошковска Јорданова на тема: "Каротидна артериска болест кај 
популација со висок кардиовскулрен ризик", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Марјан Бошевски, ментор 
2. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
3. Проф. д-р Сашко Кедев. член 

- д-р Илир Вела на тема: "Експресија на естрогенските рецептори, Ki67 и BRAF 
(V600E) мутација како прогностички фактор врз исходот и постоперативниот тек кај 
карцином на тироидната жлезда", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Сашко Јовев, ментор 
2. Проф. д-р Горан Кондов, член 
3. Проф. д-р Гордана Петрушевска, член 

- д-р Жан Зимбаков на тема: "Поврзаноста на генетските полиморфизми со инстент 
рестеноза во коронарните артерии", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Силвана Јованова, ментор 
2. Проф. д-р Сашо Панов, член 
3. Доц. д-р Христо Пејков. член 

- д-р Ирфан Исмаили на тема: "Детекција на ALK мутации со флуоресцентна ин ситу 
хибридизација (FISH) метода кај неситноклеточен белодробен карцином (НСКБК) во 
корелација со клиничко патолошките карактеристики" (Доколку не помине на Етичка 
комисија за истражување на луѓе, поднесокот ќе биде симнат од дневен ред на ССП), се 
предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Петрушевска, ментор 
2. Проф. д-р Горица Брешковска, член 
3. Доц. д-р Симонида Црвенкова. член 

 
- д-р Арјета Рауфи на тема: „Трендови на раст и пубертет: етнички и демографски 
варијации кај кохорта на машки и женски деца во северозападниот дел од Република 
Северна Македонија“, се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Марина Крстевска Костантинова, ментор 
2. Проф. д-р Костантина Кузевска Манева, член 
3. Проф. д-р Лидија Карева. член 



  
- д-р Ангела Дебрешлиоска на тема: "Генетски и инфламаторни параметри за хронична 
опструктивна белодробна болест во асоцијација со клинички фенотипови", се предлага 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Мариjа Крстевска, ментор 
2. Проф. д-р Бисерка Јовковска Ќаева, член  
3. Проф. д-р Александар Петличковски. член 

 
3. Извештаи од комисии за оценка на на докторска дисертација од:  

- д-р Весна Бришкоска Бошковска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1214 од 
01.05.2020) на тема: "Ризик-фактори за рекурентен еризипел на долни екстремитети", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
- д-р Елена Петковиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1215 од 15.05.2020) на 
тема: "Наследна тромбофилија кај неповолен исход на бременоста, инфертилитет и 
неуспешна ин витро фертилизација", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
- д-р Маја Пејковска Илиева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1215 од 
15.05.2020) на тема: "Верификација на имунолошката компонента во етиопатогенезата 
на прееклампсијата",  
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:  
- м-р Снежана Зечевиќ на тема: "Евалуација на постоперативните промени на солзниот 
филм и на рожницата по фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала инцизија", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
- д-р Аделина Ахмети Пронај на тема: "Растројство на дефицит на внимание и 
хиперактивност и извршни функции кај деца", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

 
5. ННС формираше комисии за одбрана на докторска дисертација од: 

- д-р Весна Бришкоска Бошковска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1214 од 
01.05.2020) на тема: "Ризик-фактори за рекурентен еризипел на долни екстремитети", се 
предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Весна Гривчева Пановска, претседател 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, ментор  
3. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 
4. Проф. д-р Љубица Павлова, член 
5. Проф. д-р Александар Анчевски. член 

- д-р Елена Петковиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1215 од 15.05.2020) на 
тема: "Наследна тромбофилија кај неповолен исход на бременоста, инфертилитет и 
неуспешна ин витро фертилизација", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Миленка Благоевска, претседател 
2. Проф. д-р Розалинда Исјановска, ментор 
3. Проф. д-р Славјанка Поповска, член  
4. Проф. д-р Татјана Макаровска, член  
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член 



  
- д-р Маја Пејковска Илиева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1215 од 
15.05.2020) 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 

6. Донесена е предлог-одлука за потпишување на изјава од менторот дека 
приложените два задолжителни публикувани труда од областа на дисертацијата на 
кандидатот-докторанд, не се објавени во предаторски списанија и издавачи. Со оваа 
предлог одлука се менува претходната одлука каде рецензентската комисија за оцена на 
докторска дисертација беше задолжена за потпишување на изјавата. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот на студиска 
програма за трет циклус студии по медицина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Наставно-научен колегиум за постдипломски студии  
Наставно – научен колегиум за последипломски студии по медицина одржал 

состанок на ден 01.06.2020 година.     
1. Извештај од комисијата за оцена на магистерски труд за кандидатот: д-р 

Розјана Николова Јанева на тема: „Улогата  на абнормалната вагинална флора и 
должината на цервикалниот канал како предиктори на исходот на бременоста“. 
             Рецензијата дадена од старна на комисијата за оцена на  магистерскиот труд е 
позитивна и наставно научниот колегиум  едногласно ја прифати. 
            2. ННС формираше комисија  за одбрана  на магистерски труд за макдидатот д-р 
Розјана Николова Јанева на тема „Улогата  на абнормалната вагинална флора и 
должината на цервикалниот канал како предиктори на исходот на бременоста“ во 
состав:  

1. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 
2. Проф. д-р Жаклина Цековска   
3. Доц. д-р Ана Данева Маркова 
ННС едногласно со усвои извештајот од Наставно–научен колегиум за 

последипломски студии  по медицина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство 

одржа состанок на ден 02.06.2020 година. 
          1. ННС формира комисија  за оценка  на магистерски труд по пријава од 
кандидатот Катерина Адамова "Оптовареност со дијабетес  мелитус  во Република 
Северна Македонија и превенција согласно  Глобалниот план за дијабетес 2011-2021 
година". 
                   Се формира Комисија во состав: 
                   проф.д-р Бети Зафировска Иванова 
                   проф.д-р Тања Миленковиќ 
                   проф.д-р Фимка Тозија 
                   ментор: Фимка Тозија 

2. Прифаќање на тема  за изработка на магистерски  труд по Јавно здравство 
и определување на менторпо: 

Се прифаќа темата за изработка на магистерски труд:  "Социјална и здравствена 
заштита на старите лица со фокус на моделот за долготрајна грижа во Република 
Северна Македонија " поднесена од кандидатот Симона Стојановска. 



  
ННС едногласно го усвои извештајот од Наставно-научен колегиум по јавно 

здрвство. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
Советот на докторски студии по Јавно Здравство,  одржал состанок на 

01.06.2020 година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став: 
1. ННС формира комисија за оцена на подобност на пријавената тема за 

изработка на докторска дисертација од кандидатот: 
                 - д-р Моника Неловска на тема " Знаења, ставови и практики за ХБВ 
инфекција во заедницата". 
                 Се формира Комисиај во состав: 
                   проф.д-р Розалинда Исјановска 
                   проф.д-р Бети Зафирова Ивановска  
                   проф.д-р Моме Спасовски 
 
  2. ННС формира комисија за оценка на докторска дисертација по пријава на 
кандидат: 
           а) м-р д-р  Светлана Крстевска Блажевскa  на тема: "Состојба и насоки за 
подобрување на грижата за здравјето на мајките и новородените во Република Северна 
Македонија". 
                  Се формира Комисиај во сосотав: 
                    проф.д-р Елена Ќосевска 
                    проф.д-р Дончо Донев 
                    проф.д-р Розалинда Исјановска 
                    проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 
                    проф.д-р Нада Поп Јорданова 

ННС едногласно го усвои извештајот од Совет на студиска програма за трет 
циклус на студии по јавно здравство. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Одбор за издавачка дејност 
Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 

01.06.2020 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)  Учебник со наслов: „Спирометријата во дијагностиката и мониторингот на 

болестите на респираторниот систем“  од авторот проф.д-р Јордан Минов од Катедрата 
за медицина на трудот се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 
2. Проф.д-р  Анѓелко Ѓорчев 

 б) Учебник со наслов: „Балнеоклиматотерапија“ од авторите: проф.д-р Ериета 
Николиќ Димитрова, доц.д-р Билјана Митревска и доц.д-р Валентина Коевска за 
студентите на тригодишните студии по физиотерапија од Катедрата за физикална 
медицина и рехабилитација се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Ѓорѓи Божиновски 
2. Доц.д-р Цветанка Ѓеракароска Савевска 

 в) Учебник со наслов: „Анатомија 1“ од авторите: проф.д-р Бљана Зафирова, 
проф.д-р Јулија Живадиновиќ, проф.д-р Ники Матвеева, проф.д-р Марија Папазова и 
доц.д-р Елизабета Чадиковска за студентите од Стоматолошкиот факултет од 
Катедрата за анатомија се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Ќиро Ивановски 
2. Проф.д-р Весна Јаневска 



  
г) Учебник со наслов: „Мултидисциплинарен практичен пристап во дијагноза и 

терапија на остеосарком“ од авторите: проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска, 
проф.д-р Милан Самарџиски, проф.д-р Весна Јаневска за студентите по медицина и 
специјализантите од Катедрата за радиологија се предлагаат следниве членови за 
Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Михаел Груневски 
2. Проф.д-р Лилјана Спасевска 
2. ННС донесе Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебник: „Физиологија на клетка“ 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 во тираж од 300 
примероци. 
 2. Учебно помагало „Основни принципи и постапки во хирургијата“ од група 
автори: проф.д-р Игор Кафтанџиев и соработници од катедрата за хирургија во тираж 
од 200 примероци. 

3. Монографија „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 во тираж од 100 примероци.   

4. Учебно помагало: „Практикум за вежби по медицинска биохемија за 
студентите по дентална медицина“ од група автори: 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 во тираж од 500 примероци. 

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

 
Ад-7.  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. 1213 од 15.04.2020 година, Билтен на УКИМ бр. 1214 од 01.05.2020 
година, Билтен бр. 1215 од 15.05.2020 година. 

За избор во наставно-научни, научни и соработнички звања не гласаа 
студентите. 

 
I. Избор по билтен бр. 1213 
а) Избор на насловен доцент во наставно научната област ортопедски болести  

врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р Ненад Атанасов (предложен за избор) 
стр. 36-54. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Ненад Атанасов за насловен 
доцент. 

 
II. Избор по билтен бр. 1214 
а) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: интерна 

медицина-ревматологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Љубинка 
Дамјановска Крстиќ (предложена за избор) стр. 45-59. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Љубинка Дамјановска 
Крстиќ за вонреден професор. 

б) Избор на виш научен соработник во научните области: интерна медицина и 
хематологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Александра Пивкова 
Велјановска (предложена за избор) стр. 60-80. 



  
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Александра Пивкова 

Велјановска за виш научен соработник. 
в) Избор на доценти во наставно-научните области: гинекологија и акушерство и 

гинекологија и акушерство со нега врз основа на рецензијата, а по пријава на асистент 
докторанд д-р Весна Ливринова и асистент докторанд д-р Анетa Сима (предложени за 
избор) стр. 81-119. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Весна 
Ливринова за доцент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Анетa 
Сима за доцент. 

г) Избор на асистент по предметот патолошка физиологија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на д-р Николина Божиновска (предложена за избор) стр. 120-
123. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Николина Божиновска за 
асистент. 

 
III. Избор на билтен бр. 1215 

a) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: хирургија и 
торакална хирургија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Ристо 
Чоланчески (предложен за избор) стр. 59-67. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Ристо Чоланчески за 
вонреден професор. 

б) Избор на вонреден професор во наставно-научната област анатомија врз 
основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Елизабета Чадиковска (предложена за 
избор) стр. 68-79. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Елизабета Чадиковска за 
вонреден професор. 

в) Избор на виш научен соработник во научната област анатомија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска (предложена за 
избор) стр. 80-90. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Билјана Бојаџиева 
Стојаноска за виш научен соработник. 

г) Избор на доцент во наставно-научните области: физиологија, цитологија, 
спортска и училишна медицина врз основа на рецензијата, а по пријава на асистент 
докторанд д-р Иванка Караѓозова (предложена за избор) стр. 91-105. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Иванка 
Караѓозова за доцент. 

д) Избор на вонреден професор во наставно-научната област 
дерматовенерологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Катерина 
Дамевска (предложена за избор) стр. 106-117. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Катерина Дамевска за 
вонреден професор. 

ѓ) Избор на доцент во наставно-научната област ортопедски болести врз основа 
на рецензијата, а по пријава на  д-р Марта Фотева, (предложена за избор од мнозинство 
членови на рецензентската комисија) стр. 118-135. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Марта Фотева за доцент. 
е) Избор на асистент по предметот фармакологија со токсикологија врз основа 

на рецензијата,  а по пријава на д-р Никола Коловчевски (предложен за избор) стр. 136-
139. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Никола Коловчевски за 
асистент. 

 



  
ж) Избор на асистенти по предметот гинекологија и акушерство врз основа на 

рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Горан Кочоски, асистент докторанд 
д-р Арта Бина, асистент докторанд д-р Боривоје Павловски, асистент докторанд д-р 
Роса Спасова, асистент докторанд д-р Јосиф Ѓорески, асистент докторанд д-р Ива 
Малахова Ѓореска, асистент докторанд д-р Катерина Николоска, д-р Аделина Далипи, 
асистент докторанд д-р Искра Дукова, помл.ас.д-р Елена Ѓоргиевска Николовска, 
асистент докторанд д-р Миле Тантуровски, д-р Беким Елези, асистент докторанд д-р 
Габриела Бушиноска Иванова, асистент докторанд д-р Даниела Иванова Панова и 
помл.ас.д-р Саша Јовчевски,  (предложени за избор) стр. 140-172. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Горан 
Кочоски за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Арта Бина 
за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Боривоје 
Павловски за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Роса 
Спасова за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Јосиф 
Ѓорески за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Ива 
Малахова Ѓореска за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Катерина 
Николоска за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Аделина Далипи за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Искра 

Дукова за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на помл.ас.д-р Елена Ѓоргиевска 

Николовска за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Миле 

Тантуровски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Беким Елези за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Габриела 

Бушиноска Иванова за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Даниела 

Иванова Панова за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на помл.ас.д-р Саша Јовчевски за 

асистент. 
 
з) Избор на асистенти по предметот дерматовенерологија врз основа на 

рецензијата, а по пријава на ас.д-р Силвија Дума и асистент-докторанд д-р Христина 
Брешковска (предложени за избор), а д-р Ирина Арсовска Бежоска, ас.д-р Зорица 
Зафировиќ, д-р Јулија Митрова Талента, д-р Дејан Филиповиќ, асистент-докторанд д-р 
Ивана Дохчева Карајованов и д-р Маја Димова,  не се предложени за избор, стр. 173-
187. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Силвија Дума за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент-докторанд д-р Христина 

Брешковска за асистент. 
 

               Записничар                                                                        Д е к а н 
 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                 Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.                                 
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izbor na senatori

From: Nikola Jankulovski (n.jankulovski@ukim.edu.mk)
To: icko@pmf.ukim.mk; ratko@fzf.ukim.edu.mk; aducevska@gmail.com; vjekoslavtanaskovic@yahoo.com;

vtanaskovic@fznh.ukim.edu.mk; lpendovski@fvm.ukim.edu.mk; sonjatopuzovska@yahoo.com; 
svku@ff.ukim.edu.mk; tanmimi5@yahoo.com; m.tanevska@ukim.edu.mk; zivko.firfov@gmail.com; 
trposki@fdtme.ukim.edu.mk; ivanchorbev@gmail.com; bojana@isppi.ukim.edu.mk; 
v.gjamovski@zeminst.edu.mk; kontakt@imj.ukim.edu.mk; gjorgiev.dragi@yahoo.com

Date: Friday, June 12, 2020, 02:29 PM GMT+2

flo

fleKaHot/flupeKTopoT,

flOHUTyBaHM,

PenybnwKa Ccncpua MaKCAorinja 
yHMBep3iir('i ,.Cn. Kupnri u Mciio/(nj“ bo CKonje 
MEflHLJHHCKH 0>AKyi1TET-CKonje
ripuMCMio: - 0  A -
Opr. eAMH 6poj: Hpe/inor: Bpe fliio tt:

O L 2 0 JS h

Be 3aMonyBaM fla w3BpiunTe M36op Ha ceHaTopM 3a MaHAaTHMOT nepwoA 2020 -  2023 r.

H36opoT Aa ce M3BpiuM bo HajKyc MoweH poK, oa npMHMHM luto comacHO co nneHOT 155 oa CiaTyroT Ha YKUM, 
peiaopoT ja CBMKyBa KOHCTUTyn/iBHaTa ceAHHga Ha hobmot CeHaT, HajAOMHa 7 AeHa npeA MCTeKOT Ha MaHAaTOT Ha 
nocTojHMOT ceHaT, Koj MCTeKyBa Ha 27 jyHH 2020 roAMHa.

BnaroAapaM Ha copa6oTKaia.

Co nOMHT,

PeKTop

ripocf). A-p HnKona JaHKynoBCKM
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Dostavuvanje na podatoci za izborna komisija

From: Univerzitetska izborna komisija (uik@ukim.edu.mk)
To: ukim-dd@ukim.edu.mk
Date: Monday, June 15, 2020, 12:29 PM GMT+2

fleKamrre / flnpeKTopnTe Ha eflHHHiprre Ha YKHM

PcnyfinnKa Ccocpua MaxcAOHnja y H M B O p 3 M I(’ l „Cb . Kupun m McioAnj" bo CKonje 
MEflMUMHCKW O A K Y ilTET-C K o n je
npMMCMo: y j )  _ 0 6 ' Z  Oz 0
Opr. eflm i. Bpoj. npfi/inor: CpofliiocT:

O L

riOHHTyBaHH,

CornacHO KoperapaHHOT Pokobhhk 3a cnpoBeflyBaBe Ha nocTannaTa 3a H36op Ha PeKTop Ha 
YHHBep3HTeT0T „Cb. Khphji h MeTOflHj" bo Cnonje 3a MaHflaraHOT nepnofl 2020 - 2023 roflHHa, Be noTceiyBaM 
flena HMaTe oOBpcna fla (jjopMHpaTe H36opHa KOMHCHja 3a H36op Ha PeKTop h fla ra flocTaBHTe H3oopHHTe 
cnHcou,H bo HajKyc poK.

Bo cjiynaj 3a CTe ra flocraBHJie, Be MO/iaM 3aHeMapeTe ro OBa noTceTyBaH>e.

OflHanpefl 6/iaroflapaM.

Co nOHHT,

npotj). fl-p IlaaMeH TpojanaHep, c.p. 
IlpeTceflaTeji Ha YHK
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