










  
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXXI 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 30.12.2020 година.  
 Од вкупно 134 членa на  Наставно-научниот совет, по предложениот дневен ред 
на седницата преку е-маил се изјаснија 114 членoви (105 наставници и 9 студенти) и 
тоа: Соња Топузовска, Розалинда Попова Јовановска, Бети Зафирова Ивановска,  
Златко Јаќовски, Ана Данева Маркова, Светлана Цековска, Марија Папазова, Јулија 
Живадиновиќ Богдановска, Биљана Зафирова, Елизабета Чадиковска, Јасна Богданска, 
Катерина Тошевска Трајковска, Ирена Костовска, Елида Митевска, Весела Малеска 
Ивановска, Бети Дејанова, Сања Манчевска,  Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Елена 
Трајковска Докиќ, Гордана Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Славица 
Костадинова Куновска, Нели Башеска, Венјамин Мајсторов, Никола Лабачевски, 
Димче Зафиров, Јасмина Тројачанец, Моме Спасовски, Фимка Тозија, Верица Попоска, 
Александар Станков, Даниела Миладинова, Ана Угринска, Василчо Спиров, Маја 
Јакимовска Димитровска, Билјана Пргова,Климе Ѓорески, Љубица Георгиевска Исмаил, 
Елизабета Србиновска Костовска, Силвана Јованова, Марија Вавлукис, Христо Пејков, 
Петар Дејанов, Ѓулшен Селим, Весна Ристовска, Александар Стојановиќ, Дејан Докиќ, 
Снежана Мишевска Перчинкова, Ирена Кафеџиска, Викторија Чалоска Иванова, Ненад 
Јоксимовиќ, Мери Трајковска, Владимир Андреевски, Ката Мартинова, Емилија 
Влашки, Филип Дума, Светлана Кочева, Лидија Карева, Костандина Кузевска Манева, 
Соња Бојаџиева, Татјана Јаќовска, Наташа Алулоска, Звонко Миленковиќ, Ирена 
Кондова Топузовска, Снежана Стојковска, Гордана Китева Тренчевска, Наталија 
Банева Долненец, Анита Арсовска, Емилија Цветковска, Марија Ралева, Антони 
Новотни, Бранислав Стефановски, Димитар Боневски, Ненси Манушева,Снежана 
Смичкоска, Виолета Клисаровска, Сузана Николовска, Весна Гривчева Пановска, Ѓорѓи 
Јота, Светозар Антовиќ, Сашко Јовев, Миле Петровски, Боро Џонов, Виктор 
Камилоски,  Симон Трпески, Зоран Божиновски, Милена Голубовиќ Арсовска, Јане 
Нетковски, Никола Николовски, Горан Димитров, Глигор Тофоски, Јадранка 
Георгиевска, Мирјана Шошолчева, Билјана Кузмановска, Михаил Кочубовски, Гордана 
Ристовска, Ериета Николиќ Димитрова, Билјана Митревска, Татјана Макаровска 
Бојаџиева, Јованка Караџинска Бислимовска, Јордан Минов, Александар Петличковски, 
Катарина Ставриќ и Томислав Станковски, студенти: Маринела Фармакоска, Веса 
Седалиу, Јован Марушевски, Мартина Савовска, Ернес Никочевиќ, Џансун Буковец, 
Мирослав Момчилов, Јован Јованоски и Виктор Симеоновски.      
 

Членови што не се изјасниле за седницата преку е-маил: Лена Какашева 
Маженковска, Гордана Петрушевска, Кочо Димитровски, Билјана Таушанова, Весна 
Велиќ Стефановска, Биљана Јанеска, Михаел Груневски, Никола Јанкуловски, 
Александар Чапароски, Славчо Стојменски,  Златко Темелковски, студенти: Ангела 
Петреска, Леона Лазаревска, Марио Петрески, Јасин Рустеми, Ѓорѓи Стојковски, 
Љубица Баткоска, Горјан Волкановски, Теа Михајлова и Димитар Стевчев. 
 

Членовите на ННС со мнозинство гласови го прифатија предложениот дневен 
ред. 

Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 25.12.2020 
година. 
 Членовите на ННС се изјаснуваа по следниов 
 



  
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Усвојување  на записникот од ХXX седница на Наставно-научниот совет 

одржана на ден 17.11.2020 година.  
2. Донесување на одлука за усвојување на финансискиот план во рамките на 

единствениот финансиски план на универзитетот и проекцијата на приходи и трошоци 
за 2021 година за ФЗО. 

3. Донесување на Одлука за измена на Одлуката за формирање на Совет на 
студиска програма за трет циклус на студии-докторски студии по медицина, по предлог 
на Деканатската управа. 

4. Донесување на Одлука за назначување на Координатори за Еразмус, настава и 
наука, по предлог на Деканатската управа. 

 5. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Правилникот за  
систематизација на работните места на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје 
– Медицински факултет – Скопје (Анекс бр.5). 

6. Донесување на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот 
на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и 
Методиј’’ во Скопје 

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

патолошка физиологија-Практикум за студенти на медицина“ од авторите: проф.д-р 
Оливија Васкова, проф.д-р Светлана Мицева Ристевска, проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева, 
проф.д-р Даниела Миладинова, проф.д-р Сузана Лопарска, проф.д-р Венјамин 
Мајсторов, проф.д-р Ана Угринска, доц.д-р Синиша Стојаноски, н.сов.д-р Соња 
Кузмановска, в.н.сор.д-р Тони Трипуновски, ас.д-р Невена Маневска и ас.д-р Соња 
Маказлиева, Билтен на УКИМ бр. 1227 од 01.12.2020 стр. 370-376.  

б) Извештај од комисијата за рецензијата на ракописот „Општа радиологија-
физика на дијагностичката радиологија“ од авторите: проф.д-р Тане Маркоски и 
проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска, Билтен на УКИМ бр. 1227 од 01.12.2020 
стр.377-384.  

в) Извештај од комисијата за исправка на рецензијата на ракописот 
„Балнеоклиматотерапија“ од авторите: проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова, доц.д-р 
Билјана Митревска и доц.д-р Валентина Коевска, Билтен на УКИМ бр. 1227 од 
01.12.2020 стр. 405.  

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 Александар Трајановски на тема: „Компаративна анализа на резултатите 
од примена на два хирушки пристапи при имплантирање на тотални ендопротези на 
колк”. 

2. Д-р Јане Талески на тема:„Влијанието на срцевата ресинхронизациона 
терапија (СРТ) врз преткоморните и коморните аритмии кај пациенти со срцева 
слабост“. 

3.  Д-р Бисера Николовска на тема: „Употреба на автологна плазма богата со 
тромбоцити за автотрансплантација на кожа со нецелосна дебелина “. 

4. Д-р Катерина Тренчева на тема: „Индивидуализирана проценка на 
експозицијата на јонизирачко зрачење кај пациенти на радиотерапија на дојка со 
примена на квантитативна ПВР метода“. 



  
5. Д-р Билјана Зафировска Талеска на тема: „Проценка на безбедност и успех на 

трансулнарен пристап со истострана радијална оклузија за перкутани ангиографски 
процедури“. 

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

1. Д-р Маре Стевковска на тема: „Употреба на тумесцентната техника при 
тангенцијална ексцизија, некректомија и земање на тенок слободен кожен трансплантат 
при третман кај длабоки и екстензивни изгореници”, Билтен на УКИМ бр. 1227 од  
01.12.2020 година, стр. 385-392.  

2. Д-р Бојан Бошковски на тема: „Поврзаност на ХЛА и ризикот за развој на 
антиинтерферонски антитела кај пациенти со мултипла склероза третирани со 
интерферон“,  Билтен на УКИМ бр. 1227 од  01.12.2020 година, стр. 393-402.  

3. Д-р Никола Ѓорѓиевски на тема: „Примена на доплер-ултразвук во следење на 
матурација на артериовенска фистула за хемодијализа“, Билтен на УКИМ бр. 1228 од  
15.12.2020 година, стр. 351-359. 

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

9. Избор на демонстратори 
10. Избори по билтени  
Избор во наставно-научни, научни, и соработнички звања на Медицинскиот 

факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен 
бр. 1226 од 15.11.2020 година, Билтен на УКИМ бр. 1227 од 01.12.2020 година  и 
Билтен на УКИМ бр. 1228 од 15.12.2020 година. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-1. Усвојување  на записникот од ХXX седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 17.11.2020 година. 

ННС со мнозинство гласови го усвои записникот од ХXX седница на Наставно-
научниот совет одржана на ден 17.11.2020 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-2. Донесување на одлука за усвојување на финансискиот план во рамките на 
единствениот финансиски план на универзитетот и проекцијата на приходи и 
трошоци за 2021 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 со мнозинство гласови донесе одлука за усвојување на финансискиот план 

во рамките на единствениот финансиски план на универзитетот и проекцијата на 
приходи и трошоци за 2021 година за ФЗО. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-3. Донесување на Одлука за измена на Одлуката за формирање на Совет на 
студиска програма за трет циклус на студии-докторски студии по медицина, по 
предлог на Деканатската управа. 



  
Наставно-научниот совет по предлог од Деканатската управа со мнозинство 

гласови донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за измена и дополнување на Одлуката за формирање на Совет на студиска 

програма за трет циклус  на студии-докторски студии по медицина 
   

Член 1 
 Се менува членот 1 од Одлуката за формирање на Совет на студиска програма за 
трет циклус  на студии-докторски студии по медицина и новиот член гласи: 

,,Член 1 
Се формира Совет на студиска програма за трет циклус  на студии-докторски 
студии по медицина во следниот  состав: 

1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
2. Проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска 
3. Проф. д-р Светлана Цековска 
4. Проф. д-р Биљана Зафирова 
5. Проф. д-р Елида Митевска 
6. Проф. д-р Људмила Ефремовска 
7. Проф. д-р Ана Кафтанџиева 
8. Проф. д-р Гордана Петрушевска 
9. Проф. д-р Ана Угринска 
10. Проф. д-р Круме Јаќовски 
11. Проф. д-р Александар Петличковски 
12. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 
13. Проф. д-р Моме Спасовски 
14. Проф. д-р Биљана Јанеска 
15. Проф. д-р Климе Ѓорески 
16. Проф. д-р Констандина Кузевска Манева 
17. Проф. д-р Снежана Стојковска  
18. Проф. д-р Анита Арсовска 
19. Проф. д-р Марија Ралева 
20. Проф. д-р Снежана Смичкоска 
21. Проф. д-р Весна Гривчева Пановска 
22. Проф. д-р Горан Кондов 
23. Проф. д-р  Зоран Божиновски 
24. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова  
25. Проф. д-р Јане Нетковски 
26. Доц. д-р Ана Данева Маркова 
27. Проф. д-р Билјана Кузмановска 
28. Проф. д-р Гордана Ристовска 
29. Доц. д-р Валентина Коевска 
30. Проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
31. Проф. д-р Јордан Минов 
32. Проф. д-р Дејан Трајков 
33. Проф. д-р Катарина Ставриќ 
34. Проф. д-р Томислав Станковски 



  
35. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска" 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          
Ад-4. Донесување на Одлука за назначување на Координатори за Еразмус, 

настава и наука, по предлог на Деканатската управа. 
Наставно-научниот совет по предлог од Деканатската управа со мнозинство 

гласови донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за именување на координатори 

Член 1 
 За координатори на Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат следните 
лица: 
 - Проф.д-р Александар Петличковски се именува за координатор  за настава за 
студиските и предметни програми за додипломски студии; 
 - Проф.д-р Томислав Станковски се именува за координатор  за наука и 
 - Проф.д-р Рубенс Јовановиќ се именува за Еразмус координатор. 
 

Член 2 
 За извршување на работите и работните задачи на именуваните координатори, 
факултетот ќе им исплаќа месечен паричен надомест во нето износ од 3.000,00 денари. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ад-5. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Правилникот за  
систематизација на работните места на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во 
Скопје – Медицински факултет – Скопје (Анекс бр.5). 

Наставно-научниот совет со мнозинство гласови донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје - Медицински факултет - Скопје  

(Анекс бр.5) 
 

Член 1 
 Во Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје - Медицински факултет - Скопје (Анекс бр.5) објавен во 
Универзитетски гласник бр. 424 од 6 јуни 2019 година, Табеларниот преглед на 
работните места работната карта - Прилог 1 се менува и гласи: 
 
,,Работна карта – Прилог бр. 1 
 
Институт за медицинска и експериментална биохемија (Катедра за медицинска хемија и 
Катедра за биохемија и клиничка биохемија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  



  
30117 
Биохемија 
(медицинска хемија) 
30210 
Клиничка бихемија 

7 4 6 

 
Институт за анатомија (Катедра за анатомија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30100 
Анатомија 8 4 5 

 
Институт за медицинска хистологија и ембриологија (Катедра за хистологија со 
ембриологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30101 
Хистологија 
30102 
Ембриологија 
30103 
Цитологија 

4 2 4 

 
Институт за медицинска и експериментална физиологија со антропологија (Катедра за 
физиологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30104 
Физиологија 
30103 
Цитологија 
30809 
Спортска и училишна 
медицина 

8 4 7 

 
 

2 
 
 

 
Институт за микробиологија и паразитологија  (Катедра за микробиологија со 
паразитологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30108 
Микробиологија 
30109 
Бактериологија 
30110 
Вирусологија 
30111 
Паразитологија 

8 4 4 

 
1 

 
Институт за патологија  (Катедра за патологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти) 

Асистенти 
докторанди 



  
30106 
Патолошка анатомија 

10 5 9  
 

1 
 

 
Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина (Катедра за патолошка 
физиологија и Катедра за нуклеарна медицина) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30118 
Патолошка 
физиологија 
30214 
Нукларна медицина 

7 4 7  

 
Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина  (Катедра за медицинска 
физика) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30116 
Медицинска физика 2 1 2 

 
Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија (Катедра за 
фармакологија со токсикологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Научни 
работници од 
сродни 
научни 
подрачја 

Насловни 
звања 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти) 

Асистенти 
докторанди 

30107 
Фармакологија 
30114 
Токсикологија 
30211 
Клнничка 
фармакологија 

 
6 

 
3 

 
 

3 

 
 

2 
 

6  

 
 

3 

 
Институт за имунологија и хумана генетика (Катедра за имунологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти) 

3112 
Имунологија 3 (1 од 

Институт за 
трансфузиона 
медицина и 2 

од Институт за 
имунологија)  

2 (1 од 
Институт за 

трансфузиона 
медицина и 1 
од Институт 

за 
имунологија) 

3 

 
Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика (Катедра за 
епидемиологија со статистика и информатика) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  



  
30203 
Епидемиологија 
30800 
Епидемиологија 
30803 
Здравствена 
статистика и 
информатика 

6 3 2 

 
Институт за социјална медицина  (Катедра за социјална медицина) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30810 
Историја на 
медицината 
30812 
Здравствени кадри и 
едукација 
30813 
Економика на 
здравство 
30814 
Здравствено 
осигурување, 
квалитет на 
здравствено 
осигурување 
30815 
Здравствен менаџмент 
30816 
Здравствено 
воспитание и 
промоција на 
здравството 
30817 
Здравствени 
индикатори 
(индикатори за 
здравствена состојба 
на населението) 

6 (4 од 
Институт за 
социјална 

медицина и 2 
од наставна 

база) 

3 (2 од 
Институт 

за 
социјална 
медицина 

и 1 од 
наставна 

база) 

4 (2 од 
Институт за 
социјална 

медицина и 2 
од наставна 

база) 

 
Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија (Катедра за 
судска медицина и Катедра за медицинска етика) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30225 
Судска медицина 
30904 
Форензичнапсихијатрија  
30802 Медицинска 
етика и деонтологија  

7 4 5 

 
 

3 
 
 

 
Катедра за радиологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 

помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30221 
Радиологија 
 11 6 10 

 
7 
 

 
 
Катедра за интерна медицина 
 



  
Научна област Наставно-

научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30225 Интерна медицина 

30223 Геријатрија 

30501 Здравствена нега 

/ /  

70 

 

 

37 

30202 Ендокринологија и 

заболување на метаболизмот 
5 3   

30206 Хематологија  6 3   

30207 Хепатогастроентерологија 9 5   
30209 Кардиологија 11 6   

30212 Нефрологија 9 5   

30218 Пулмологија со фтизиологија 9 5   

30222 Ревматологија 5 3   

30211 Токсикологија 4 2   

 
Катедра за педијатрија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30217 
Педијатрија 
30507  
Детски болести со нега 
на болно и здраво дете  

20 10 32 
 

5 

 
Катедра за инфективни болести 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30208 Инфектологија 
30224  
Тропски и карантински 
заболувања 

6 3 8  

 
Катедра за неврологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30213 
Неврологија 
 12 6 13 

 
Катедра за психијатрија и медицинска психологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 



  
30900  
Ментална хигиена 
30901  
Психосоматика 
30902  
Детска психијатрија 
30903 
Психопатологија 
30905  
Психотерапија 
30906  
Психоанализа 
30907 
Психофармактерапија 
30508  
Медицинска 
психологија 
30509  
Медицинска 
социологија 

14 7 15 

 
 
 
 

4 
 
 

 
Катедра за онкологија со радиотерапија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30220  
Онкологија 
 5 3 6  

1 
 
Катедра за дерматовенерологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30201 
Дерматовенерологија 
 5 3 6  

1 
 
Катедра за хирургија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници* 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти) ** 

Асистенти 
докторанди 

30309 
Хирургија 
30501 
Здраствена нега 

/ / 70 13 

30301 
Кардиохирургија 2 1   
30302 
Неврохирургија 6 3   
30303 
Урологија 5 3   
30304 
Детска хирургија 5 3   
30305 
Пластична хирургија 5 3   
30306 
Дигестивна хирургија 8  4  

 

30307 
Торакална хирургија 4  2   
30308 
Трауматологија 6 3   

 
* Бројот на наставнo-научни работници од универзитетските клиники кои ја 

сочинуваат катедрата по хирургија се распределуваат на следниов начин: 
а) Кардиохирургија - 2 од ЈЗУ УК за државна кардиохирургија - Скопје; 



  
в) Неврохирургија - 5 од ЈЗУ УК за неврохирургија- Скопје и 1 од наставна база 

(ЈЗУ УК по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски" - Скопје); 
г)  Урологија – 4 од ЈЗУ УК за урологија - Скопје и 1 од наставна база (ЈЗУ УК 

по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски" - Скопје); 
д) Детска хирургија - 5 од ЈЗУ УК за детска хирургија - Скопје; 
ѓ) Пластична хирургија - 5 од ЈЗУ УК за пластична и реконструктивна хирургија 

- Скопје; 
е) Дигестивна хирургија - 7 од ЈЗУ УК за дигестивна хирургија - Скопје и 1 од 

наставна база (ЈЗУ УК за хируршки болести ,,Св.Наум Охридски" - Скопје); 
ж) Торакална хирургија – 4 од ЈЗУ УК за торакална и васкуларна хирургија - 

Скопје; 
з) Трауматологија - 5 од ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ - Скопје и 1 од наставна база 

(ЈЗУ УК по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски" - Скопје); 
 
 ** Бројот на соработници од одредени научни области да не биде помал од 2. 
 
Катедра за ортопедија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30215  
Ортопедски болести 
 6 3 3  

 
Катедра за офталмологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30219  
Офталмологија  2 1 5  

4 
 
Катедра за оториноларингологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30216 
Оториноларингологија 
 9 5 10  

2 
 
Катедра за гинекологија и акушерство 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30205  
Гинекологија и 
акушерство 
30505 
 Гинекологија и 
акушерство со нега  
 

27 14 38 

 
3 
 
 

 
 
 



  
Катедра за анестезиологија со реанимација 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30200  
Анестезиологија  
30300  
Анестезиологија и 
реанимација 
30501  
Здравствена нега 

5 3 7  

 
 

1 
 

 
 
Катедра за хигиена 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30500  
Хигиена 
30811  
Здравствена екологија 

5 3 4 

 
Катедра за физикална медицина и рехабилитација 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30204  
Физикална медицина и 
рехабилитација 
30506  
Физикална медицина 
со принципи на 
рехабилитација 

   7    4 8 

 
Катедра за трансфузиологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30225 
Трансфузиологија 
 2 1 3  1 

 
Катедра за медицина на трудот 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30807 
Медицина на трудот  5 3 4  

1 
 
Катедра за семејна медицина 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  



  
30225 
Семејна медицина 
 2 1 2 

 
Катедра за хумана генетика 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30115  
Медицинска генетика  3 (2 од 

Институт за 
имунологија 
и 1 од ЈЗУ 

УК за 
педијатрија) 

2 (2 од ЈЗУ 
УК за 

педијатрија) 

4 (2 од 
Институт за 
имунологија 
и 2 од ЈЗУ 

УК за 
педијатрија) 

 
За стручни предмети од тригодишни стручни студии по логопедија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30511 
Логопедија 4 од ЈЗУ 

Завод за 
рехабилитаци

ја на слух, 
говор и глас - 

Скопје 

2 3 

 
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот 
гласник, а ќе се објави по добиена согласност од Ректорската управа на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-6. Донесување на Статутарна одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот 
,,Св.Кирил и Методиј’’ во Скопје 

Наставно-научниот совет со мнозинство гласови донесе 
 

Статутарна одлука  
за изменување и дополнување на Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во 

состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј’’ во Скопје 
Член 1 

Во Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот 
,,Св.Кирил и Методиј’’ во Скопје донесен на XX седница на Наставно-научниот совет 
одржана на 10.09.2019 година и дадена согласност на Универзитетскиот сенат 
(Универзитетски гласник број 458 од 17 октомври 2019 година), во членот 29, ставот 4 
се менува и гласи: 

,,(4) Раководител на институт се избира на тајни и непосредни избори, од страна 
на Стручниот колегиум на институтот со мнозинство од присустните членови на 
Стручниот колегиум, што се констатира на записник кој го потпишува постојниот 
раководител, односно в.д раководител. Ако ниту еден од кандидатите не го добие 
потребното мнозинство, постапката се повторува со нов кандидат, односно 
кандидати.’’ 

 



  
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 
 
 

Член 2 
Оваа Статутарна одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во 

Универзитетскиот гласник, а ќе се објави по добивањето на согласност од Сенатот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-7. Извештаи по рецензии 
ННС со мнозинство гласови гo усвои извештајот од комисијата за рецензија на 

ракописи, 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 23.12.2020 година во 12 часот преку средствата за 
електорнска комуникација.  

1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од 
факултетот за избор на лица во наставно-научни и научни звања, а по предлог од 
катедрите. 

ННС ги усвои следните рецензентски комисии: 
   За конкурс објавен на 30.11.2020 година во дневните весници „Нова 

Македонија“  и  „Коха“ од Медицински факултет во Скопје за избор на: 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 педијатрија    
 детски болести со нега на болно и здраво дете     
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Розана Кацарска 
2. Проф.д-р Ацо Костовски 
3. Проф.д-р Филип Дума 
4. Проф.д-р Аспазија Софијанова 
5. Проф.д-р Соња Бојаџиева 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 гинекологија и акушерство   
 гинекологија и акушерство со нега   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Славјанка Поповска 
2. Проф.д-р Горан Димитров 
3. Проф.д-р Глигор Тофоски 

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

 радиологија    
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Михаел Груневски 
2. Проф.д-р Климе Ѓорески 



  
3. Проф.д-р Василчо Спиров 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 интерна медицина   
 ревматологија    
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
2. Проф.д-р Ѓеорѓи Божиновски 
3. Проф.д-р Ирена Кафеџиска 
4. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
5. Проф.д-р Славица Шубеска Стратрова 

- 2 лица во сите научни звања по предметите од научната област 
 медицина на трудот    
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Јордан Минов 
2. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 
3. Проф.д-р Елисавета Стикова 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 хирургија    
 урологија    
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Оливер Станков 
2. Проф.д-р Скендер Саиди 
3. Проф.д-р Сотир Ставридис 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 микробиологија    
 бактериологија    
 вирусологија    
 паразитологија    
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Никола Пановски 
2. Проф.д-р Татјана Грданоска 
3. В.н.сор.д-р Весна Котевска 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 фармакологија    
 токсикологија    
 клиничка фармакологија    
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Никола Лабачевски 
2. Проф.д-р Димче Зафиров 
3. Проф.д-р Јасмина Тројачанец 

 
 Конкурс објавен на 02.09.2020 година во дневните весници „Нова Македонија“ и 

„Коха“ од Медицинскиот факултет во Скопје: 
 - за избор на  2 наставника во сите научни звања по предметите од наставно-
научните области: хирургија  и дигестивна хирургија, на XXIX редовна седница на 
ННС одржана на 22.09.2020 година беше формирана рецензентска комисија во состав: 

1. Проф.д-р Никола Јанкуловски 
2. Проф.д-р Зоран Караџов  
3. Проф.д-р Ристо Чоланчески 
До деканатот на Медицинскиот факултет на 30.10.2020 година со писмена изјава 

од член во Рецензентската комисија се откажа проф.д-р Зоран Караџов.  



  
Од Катедрата за хирургија предложен е нов член во Рецензентската комисија, и 

тоа на местото на проф.д-р Зоран Караџов – проф.д-р Светозар Антовиќ.  
На тој начин се формира рецензентска комисија во состав: 
1. Проф.д-р Никола Јанкуловски 
2. Проф.д-р  Светозар Антовиќ 
3. Проф.д-р Ристо Чоланчески 

 
- за избор  на 2 асистенти по предметот дерматовенерологија, на XXIX редовна 

седница на ННС одржана на 22.09.2020 година беше формирана рецензентска комисија 
во состав: 

1. Проф.д-р Весна Гривчева Пановска   
2. Проф.д-р Сузана Николовска   
3. Проф.д-р Катерина Дамевска   
До деканатот на Медицинскиот факултет на 25.11.2020 година со писмено 

известување од член во Рецензентската комисија се откажа проф.д-р Весна Гривчева 
Пановска.  

Од Катедрата за дерматовенерологија предложен е нов член во Рецензентската 
комисија, и тоа на местото на проф.д-р Весна Гривчева Пановска – проф.д-р 
Александар Анчевски.  

На тој начин се формира рецензентска комисија во состав: 
1. Проф.д-р Катерина Дамевска 
2. Проф.д-р Александар Анчевски 
3. Проф.д-р Сузана Николовска 

  2. ННС донесе Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 
 Прирдно математички факултет и Факултетот за електротехника и 
информациски технологии 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 катедрите за овие барања и дадената согласност од 
катедрата се утврди следнава листа и тоа:  

АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  
НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 

ред.бр. Предмет 
Ангажман на 

факултетите во 
рамките на УКИМ 

Наставник 

1. 

Нелинеарни осцилации и 
интеракции  (7,5 кредита) и 
Анализа на сигнали од 
нелинеарни динамички системи 
(7.5 кредита) за акредитација на 
студиската програма по Физика 
од трет циклус студии.  

Прироно-
математички 

факултет Скопје 

 
 
Проф.д-р Томислав 
Станковски 
 

2. 

Сензорски систем за 
биомедицински мерења и 
медицина (6 кредита) за 
акредитација на студиската 
програма по Метрологија од 
трет циклус студии. 

Факултетот за 
електротехника и 

информациски 
технологии Скопје 

 
проф.д-р Томислав 
Станковски 

3. Нелинеарни осцилации и 
интеракции (6 кредита) за 

Факултетот за 
електротехника и 

 
 



  
акредитација на студиската 
програма по Електротехника и 
информациски технологии од 
трет циклус студии 

информациски 
технологии Скопје 

проф.д-р Томислав 
Станковски 

4. 

Генетски мутации кај вродени и 
наследни болести (6 кредита), 
за повторна акредитација на 
студиската програма од трет 
циклус студии 

Прироно-
математички 

факултет Скопје 

 
проф.д-р Мирјана Кочова 
проф.д-р Елена Шукарова 
Ангеловска 
в.н.сор.д-р Виолета 
Атанасовска 

5. 

Рано откривање на вродени и 
наследни болести (6 кредити) за 
повторна акредитација на 
студиската програма од трет 
циклус студии 

Прироно-
математички 

факултет Скопје 

проф.д-р Мирјана Кочова 
в.н.сор.д-р Виолета 
Атанасовска 

6. 

Генетика на малигниот процес 
(6 кредита) за повторна 
акредитација на студиската 
програма од трет циклус студии 

Прироно-
математички 

факултет Скопје 

проф.д-р Мирјана Кочова 
проф.д-р Светлана Кочева 

За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, 
ННС донесува одлука. 

3. ННС донесе Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 
наставно-научни и соработнички 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: 

Ред.
бр. Катедра Предлози  

1. Хирургија  1 наставник  
(област неврохирургија) 

2. Микробиологија со 
паразитологија 

1 наставник 
1 асистент  

3. 

Епидемиологија со 
биостатистика  и 
медицинска 
информатика 

1 наставник 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Кадровскиот одбор. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Наставен oдбор 
Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје, одржал седница на ден 23.12.2020 година, со следните точки на дневен ред: 
 предлог проект за реакредитација на студиската програма, Интегрирани 

студии од прв и втор циклус студии по општа медицина; 
 предлог број на студенти за упис во учебната 2021/22 година на сите 

студиски програми; 
 извештај за спроведена студентска евалуација за 2019/20 година; 
 извештај за префрлени студенти од други факултети на сите студиски 

години. 
Членовите на Наставниот одбор со електронско гласање се изјаснија дека го 

прифаќаат дневниот ред. Сите членови гласаа со ЗА по сите точки од дневниот ред.  
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Наставниот 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 24.12.2020 година. 
1. Разгледување на Предлог елаборати за повторна реакредитација на 

Студиските програми за Трет циклус студии-докторски студии: 
- Клиничка медицина; 
- Базична медицина; 
- Молекуларна медицина. 
(Заради големината на фајловите, истите Ви ги испраќаме во ZIP формат) 
2.ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 - д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ ги повлече документите за формирање на 

Комисија за оценка на докторската дисертација на ден 29.12.2020 година, односно пред 
одржување на седницата на Наставно-научниот совет.  

- д-р Александар Трифуновски на тема: "Евалуација на TMPRSS2-ERG 
фузираниот транскрипт и DNA метилациските промени и нивна дијагностичка и 
предиктивна вредност кај карцином на простата", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Слободан Ристовски, претседател 
2. Акад. проф. д-р Живко Попов, ментор 
3. Проф. д-р Снежана Смичкоска, член  
4. Проф. д-р Сотир Ставридис, член  
5. Проф. д-р Гоце Спасовски. член 
- м-р Александра Јовановска на тема: "Клиничко значење на минималната 

резидуална болест и нејзина корелација со други ризик фактори кај детската 
акутна лимфобластна леукемија", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Александар Стојановиќ, претседател 
2. Проф. д-р Ката Мартинова, ментор 
3. Проф. д-р Светлана Кочева, член  
4. Проф. д-р Борче Георгиевски, член  
5. Проф. д-р Елена Шукарова Ангеловска. член 
- д-р Татјана Делева Стошевска на тема: "Асоцијација на метаболен синдром и 

каротидна артериска болест како ризик фактор за цереброваскуларен инсулт и 
транзиторна исхемична атака", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Анита Арсовска, претседател 
2. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, ментор 
3. Проф. д-р Наталија Банева Долненец, член  
4. Проф. д-р Драгана Петровска Цветковска, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
3. ННС формира комисии за оцена на подобност на пријавената тема за 

изработка на докторска дисертација од: 
- д-р Ивица Бојовски на тема: "Aсоцијација  на генетски мутации и 

полиморфизми со коронарна артериска болест и длабока венска тромбозаа", се формира 
комисија во состав: 

1. Н. сов. д-р Светлана Станковиќ, ментор 
2. Проф. д-р Марјан Бошевски, член 
3. Проф. д-р Александар Петличковски. член  
- д-р Марина Иљовска на тема: "Влијание  на  патогени  и  можно  патогени 

варијанти  на  високо  и  умерено  пенетрантни   гени (BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, 
ATM, CHEK2,PALB2,CDH1) врз  клиничко-патолошките  карактеристики  и исходот  
кај пациенти со ран канцер на дојка", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Игор Петров, ментор  
2. Проф. д-р Снежана Смичкоска, член 



  
3. Проф. д-р Валентина Крстевска, член 
- д-р Селим Комина на тема: “Евалуација на „Xpert Bladder Cancer Detection“ 

тестот во откривање накарцином на мочен меур кај пациенти со хематурија”, се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Соња Топузовска, ментор  
2. Проф. д-р Гордана Петрушевска, член 
3. Проф. д-р Славица Костадинова Куновска. член 
- д-р Ненад Митрески на тема: “Споредба на интензитет модулирана 

радиотерапија со 3-димензионална конформална радиотерапија при адјувантна 
радиохемотерапија кај радикално опериран ректален карцином во II и III стадиум”, се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Снежана Смичкоска, ментор 
2. Проф. д-р Валентина Крстевска, член 
3. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска. член 
- д-р Жарко Спасовски на тема: “Предиктори за тешка форма на воспаление на 

жолчно ќесе  со тенденција за рано оперативно лекување”, се формира комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, ментор 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член 
3. Проф. Д-р Розалинда Попова Јовановска. член  
4. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од:  
- м-р Маре Стевковска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1227 од 

01.12.2020) на тема: "Употреба на тумесцентната техника при тангенцијална ексцизија, 
некротомија и земање на тенок слободен кожен трансплантат при третман кај длабоки и 
екстензивни изгореници",  
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Бојан Бошковски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1227 од 
01.12.2020) на тема: "Поврзаност на ХЛА и ризикот за развој на антиинтерферонски 
антитела кај пациенти со мултипла склероза третирани со интерферон", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Никола Ѓорѓиевски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 
15.12.2020) на тема: "Примена на доплер-ултразвук во следење на матурација на 
артериовенска фистула за хемодијализа" (Рецензијата е објавена на 15.12.2020 и 
доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната од дневен ред на ННС), 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

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

- д-р Александар Трајановски на тема: "Компаративна анализа на резултатите од 
примена на два хируршки пристапи при имплантирање на тотални ендопротези на 
колк", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за изработка на 
докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 

- дипл. фарм. Катерина Тренчева на тема: "Индивидуализирана проценка на 
експозицијата на јонизирачко зрачење кај пациенти на радиотерапија на дојка со 
примена на квантитативна ПВР метода", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за изработка на 
докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 



  
- д-р Билјана Зафировска Талеска на тема: "Проценка на безбедност и успех на 

трансулнарен пристап со истострана радијална оклузија за перкутани ангиографски 
процедури", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за изработка на 
докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 

- д-р Јане Талески на тема: "Влијанието на срцевата ресинхронизациона терапија 
(СРТ) врз преткоморните и коморните аритмии кај пациенти со срцева слабост", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за изработка на 
докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 

- д-р Бисера Николовска на тема: "Употреба на автологна плазма богата со 
тромбоцити за автотрансплантација на кожа со нецелосна дебелина", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за изработка на 
докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 

6. ННС формира комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
- м-р Маре Стевковска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1227 од 

01.12.2020) на тема: "Употреба на тумесцентната техника при тангенцијална ексцизија, 
некротомија и земање на тенок слободен кожен трансплантат при третман кај длабоки и 
екстензивни изгореници", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, претседател 
2. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, ментор 
3. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член  
4. Проф. д-р Боро Џонов, член  
5. Проф. д-р Андријан Карталов. член 
- д-р Бојан Бошковски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1227 од 

01.12.2020) на тема: "Поврзаност на ХЛА и ризикот за развој на антиинтерферонски 
антитела кај пациенти со мултипла склероза третирани со интерферон", се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Анита Арсовска, претседател 
2. Проф. д-р Весела Малеска Ивановска, ментор 
3. Проф. д-р Емилија Цветковска, член  
4. Проф. д-р Филип Дума, член  
5. Проф. д-р Александар Петличковски. член 
- д-р Никола Ѓорѓиевски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1224 од 

15.12.2020) на тема: "Примена на доплер-ултразвук во следење на матурација на 
артериовенска фистула за хемодијализа" (Рецензијата е објавена на 15.12.2020 и 
доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната од дневен ред на ННС), 
се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гоце Спасовски, претседател 
2. Проф. д-р Нинослав Ивановски, ментор 
3. Проф. д-р Петар Дејанов, член  
4. Проф. д-р Весна Герасимовска, член  
5. Проф. д-р Ѓулшен Селим. Член 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот на студиската 
програма за трет циклус 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 22.12.2020 година преку 
сретствата за електронска комуникација.  

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

специјалноста: 
а)Патологија 

I. 
1.Проф.д-р. Гордана Петрушевска 
2.Проф.д-р. Нели Башевска 
3.Доц.д-р. Магдалена Богдановска Тодоровска 
Заменик: Проф.д-р. Рубенс Јовановиќ 
II. 
1.Проф.д-р.  Нели Башевска 
2.Доц.д-р. Магдалена Богдановска Тодоровска  
3.Проф.д-р. Рубенс Јовановиќ 
Заменик: Проф.д-р. Славица Костадинова Куновска 
III. 
1.Проф.д-р. Славица Костадинова Куновска 
2.Проф.д-р. Рубенс Јовановиќ  
3.Проф.д-р. Нели Башевска 
Заменик: Проф.д-р. Гордана Петрушевска 
IV. 
1.Проф.д-р. Рубенс Јовановиќ  
2.Проф.д-р. Славица Костадинова Куновска 
3.Проф.д-р. Гордана Петрушевска 
Заменик: Доц.д-р. Магдалена Богдановска Тодоровска 
 V. 
1.Проф.д-р. Гордана Петрушевска 
2.Доц.д-р. Магдалена Богдановска Тодоровска 
3.Проф.д-р. Славица Костадинова Куновска 
Заменик: Проф.д-р. Нели Башевска 

 
б)Гинекологија и акушерство 

I. 
1.Проф.д-р Весна Антовска 
2.Проф.д-р Марјан Стојовски 
3.Проф.д-р Горан Димитров 
II. 
1.Проф.д-р Марјан Стојовски 
2.Проф.д-р Горан Димитров 
3Проф.д-р Глигор Тофоски 
III. 
1.Проф.д-р Горан Димитров 
2.Проф.д-р Глигор Тофоски 
3.Доц.д-р Јадранка Георгиевска  
IV. 
1.Проф.д-р Глигор Тофоски 
2.Доц.д-р Јадранка Георгиевска 
3.Доц.д-р Ана Данева Маркова 
V. 
1.Доц.д-р Јадранка Георгиевска 



  
2.Доц.д-р Ана Данева Маркова 
3.Доц.д-р Викторија Јовановска 
VI. 
1.Доц.д-р Ана Данева Маркова 
2.Доц.д-р Викторија Јовановска 
3.Доц.д-р Сашо Стојчевски 
VII. 
1.Доц.д-р Викторија Јовановска 
2.Доц.д-р Сашо Стојчевски 
3.Доц.д-р Елена Џикова 
VIII. 
1.Доц.д-р Сашо Стојчевски 
2.Доц.д-р Елена Џикова 
3.Доц.д-р Игор Алулоски 
IX. 
1.Доц.д-р Елена Џикова 
2.Доц.д-р Игор Алулоски 
3.Доц.д-р Драге Дабески 
X. 
1.Доц.д-р Игор Алулоски 
2.Доц.д-р Драге Дабески 
3.Доц.д-р Ирена Алескиоска Папестиев 
XI. 
1.Доц.д-р Драге Дабески 
2.Доц.д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
3.Доц.д-р Иво Ќаев 
XII. 
1.Доц.д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
2.Доц.д-р Иво Ќаев 
3.Доц.д-р Игор Самарџиски 
XIII. 
1.Доц.д-р Иво Ќаев 
2.Доц.д-р Игор Самарџиски 
3.Доц.д-р Александра Стојовска Лазарова 
XIV. 
1.Доц.д-р Игор Самарџиски 
2.Доц.д-р Александра Стојовска Лазарова 
3.Доц.д-р Слаѓана Симеонова Крстевска 
XV. 
1.Доц.д-р Александра Лазарова Стојовска 
2.Доц.д-р Слаѓана Симеонова Крстевска 
3.Доц.д-р Весна Ливринова 
XVI. 
1.Доц.д-р Слаѓана Симеонова Крстевска 
2.Доц.д-р Весна Ливринова 
3.Доц.д-р Анета Сима 
XVII. 
1.Доц.д-р Весна Ливринова 
2.Доц.д-р Анeта Сима 
3.Проф.д-р Весна Антовска 
XVIII. 
1.Доц.д-р Анета Сима 



  
2.Проф.д-р Весна Антовска 
3.Проф.д-р Марјан Стојовски 

Заменските членови во специјалистичките комисии -  ќе бидат согласно 
долунаведениот распоред ( истиот е изготвен според временскиот период  кога 
членовите се избрани во наставно – научно звање) :  

1. проф.д-р Весна Антовска 
2. проф.д-р Марјан Стојовски 
3. проф.д-р Горан Димитров 
4. проф.д-р Глигор Тофоски 
5. доц.д-р Јадранка Георгиевска 
6. доц.д-р Ана Данева Маркова 
7. доц.д-р Викторија Јовановска 
8. доц.д-р Сашо Стојчевски 
9. доц.д-р Елена Џикова 
10. доц.д-р Игор Алулоски 
11. доц.д-р Драге Дабески 
12. доц.д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
13. доц.д-р Иво Ќаев 
14. доц.д-р Игор Самарџиски 
15. доц.д-р Александра Стојовска Лазарова 
16. доц.д-р Слаѓана Симеонова Крстевска 
17. доц.д-р Весна Ливринова 
18. доц.д-р Анета Сима  

         в)Интерна медицина 
 На веќе постоечките комисии за полагање на специјалистички испит по 
специјалноста Интерна медицина се предлага измена на еден член од четиринаесетата 
комисија. Членот под број еден во комисјата Проф.др. Даниела Чапароска се заменува 
со Проф.др. Лидија Чеврсека. 
 
 г) Кардиохирургија 
 Со оглед на тоа што во моментов има само еден наставник од областа 
кардиохирургија, во комисиите мора да има наставник од областа кардиохирургија од 
странство и еден од областа торако-васкуларна  хирургија: 
I. 
1.Проф.д-р Сашко Јовев 
2.Проф.д-р Бојан Биочина 
3.Проф.д-р Горан Кондов 
и 
II. 
1.Проф.д-р Сашко Јовев 
2.Проф.д-р Светозар Путник 
3.Проф.д-р Ристо Чоланчевски 
 
         2. Усвојување на програма за супспецијализација по супспецијалноста:  
         а)  „Интензивно лекување на критично болни пациенти“ 
         Програмата за супспецијализација по супсецијалноста „Интензивно лекување на 
критично болни пациенти“ е нова програма. Во нејзината подготовка учествуваа 
следните катедри: Катедра по хирургија, Катедра по интерна медицина, Катедра по 
анестезиологија, Катедра по инфектологија и Катедра по неврологија. 



  
         По усвојување на програмата од страна на ННС истата да се достави до 
Министерството за здравство на Република Северна Македонија за измена и дополна на 
Правилникот за специјализации и супспецијализации. 
 
б) „Геријатриска медицина“ 
         Програмата за супспецијализација по супсецијалноста „Геријатриска медицина“ е 
нова програма. Во нејзината подготовка учествуваа следните катедри: Катедра по 
хирургија, Катедра по интерна медицина, Катедра по анестезиологија, Катедра по 
психијатрија, Катедра по неврологија, Катедра по физикална и рехабилитациона 
медицина и Катерда по семејна медицина. 
         По усвојување на програмата од страна на ННС истата да се достави до 
Министерството за здравство на Република Северна Македонија за измена и дополна на 
Правилникот за специјализации и супспецијализации. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одборот за специјализации и 
супспецијализации. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
      Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство по 
електронски пат одржал состанок на ден 14.12.2020 година. 

1. Усвојување на извештај од комисија за оцена на магистерски труд од: 
а) Симона Стојановска на тема: „Социјална и здравствена заштита на старите лица 

со фокус на моделот за долготрајна грижа во Република Северна Македонија“ 
    2. ННС формира комисија за одбрана на магистерскии труд по пријава од 
кандидат:  
            а) Симона Стојановска на тема: „Социјална и здравствена заштита на старите 
лица со фокус на моделот за долготрајна грижа во Република Северна Македонија“ 

Се формира комисија во состав: 
1. Проф.др. Фимка Тозија 
2. Проф.др. Бети Зафирова Ивановска 
3. Проф.др. Моме Спасовски 

           Ментор: Моме Спасовски 
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Наставно-научниот колегиум 

по јавно здрвство 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

состанок на 22.12.2020 година. 
1.Предлог Елаборат за измени и дополнувања на студиската програма од трет 

циклус на студии-докторски студии по јавно здравство.  
 2.Извештај од комисија за оцена на тема за изработка на докторска 
дисертација; 

   а) Афердита Курти на тема:" Проценка на ризик и водење на COVID-19 во 
Косово" 
            Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оцена на тема за изработка на 
докторска дисертациja е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
  3. ННС формира комисија за оценка на докторска дисертација по пријава на 
кандидат: 



  
           а) м-р Влатко Коколански на тема: "Системите за фармаковигиланца и 
материовигиланца и нивната улога во јавното здравство". Се формира Комисиај во 
состав: 
          1. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
           2. Проф.д-р Розалинда Исјановска 
           3. Проф.д-р Драган Ѓорѓев 
           4. Проф.д-р Димче Зафиров 
           5. Проф.д-р Моме Спасовски  

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советoот на студиската 
програма за трет циклус на студии по јавно здравство. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

21.12.2020 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)  Учебникот со наслов: „Основи на лабораториската трансфузиона 

медицина“ од авторите: проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева, н.сор.д-р Емилија 
Велкова, ас.д-р Виолета Дејанова Илиевска и ас.д-р Елена Петковиќ од Катедрата за 
трансфузиологија се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Миленка Благоевска 
2. Проф.д-р Воскресија Стефановска 

2. ННС донесе Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 
   1. Учебникот 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 во тираж од 200 примероци. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одбор за издавачка дејност. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-9. Избор на демонстратори 
 а) Избор на Теодора Матовска за демонстратор на Катедрата за хистологија и 

ембриологија по предметите: морфологија и физиологија на клетка, (делот за 
морфологија на клетка)  и хистологија и ембриологија 1 и 2 за студиската програма по 
општа медицина, хистологија и ембриологија од студиска програма по дентална 
медицина, анатомија со хистологија и хистологија  за останатите студиски програми од 
тригодишните стручни студии за академската 2020/2021 година. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на Теодора Матовска за демонстратор. 
б) Избор на Милена Гривчевска за демонстратор на Катедрата за социјална 

медицина по предметите: вовед во медицина, промоција на здравје и социјална 
медицина со здравствена економија за студиска програма по општа медицина, 
промоција на здравје, јавно здравство, здравствено и социјално законодавство и 
здравствен менаџмент за студиските програми од тригодишните стручни студии за 
академската 2020/2021 година. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на Милена Гривчевска за 
демонстратор. 

в) Избор на Вангел Ристовски за демонстратор на Катедрата за имунологија по 
предметот: основи на имунологија за студиската програма по општа медицина и за 
тригодишни стручни студии за медицинска лабораториска дијагностика за академската 
2020/2021 година. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на Вангел Ристовски за демонстратор. 



  
г) Избор на Тамара Савевска за демонстратор на Катедрата за хумана генетика 

по предметот: вовед во хумана генетика за студиската програма по општа медицина, за  
тригодишните стручни студии за медицинска сестра/техничар, логопеди и инженери по 
медицинска лабораториска дијагностика, за академската 2020/2021 година. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на Тамара Савевска за демонстратор. 
Ад-10. Избори по билтени  
Избор во наставно-научни, научни, и соработнички звања на Медицинскиот 

факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен 
бр. 1226 од 15.11.2020 година, Билтен на УКИМ бр. 1227 од 01.12.2020 година  и 
Билтен на УКИМ бр. 1228 од 15.12.2020 година. 

I. Избор по билтен бр. 1226 
а) Избор на доцент по предметите од наставно-научната област радиологија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Александар Ѓорески 
(предложен за избор) стр. 79-90. 

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

б) Избор на доцент по предметите од наставно-научните области: физикална 
медицина и рехабилитација и физикална медицина со принципи на рехабилитација врз 
основа на рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Марија Гоцевска 
(предложена за избор) стр. 91-108. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Марија 
Гоцевска за доцент. 

в) Избор на доцент во наставно-научната област оториноларингологија врз 
основа на рецензијата, а по пријава на д-р Фродита Јакимовска (предложена за избор) 
стр. 205-221. 

ННС со мнозинство гласови иврши избор на д-р Фродита Јакимовска за доцент. 
г) Избор на асистент по предметот патологија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на асистент докторанд д-р Благица Крстеска (предложена за избор) стр. 222-
226. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Благица 
Крстеска за асистент. 

д) Избор на асистент по предметот хистологија и ембриологија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Ирена Костадинова Петрова 
(предложена за избор) стр. 227-231. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Ирена 
Костадинова Петрова за асистент. 

ѓ) Избор на асистент по предметот хигиена врз основа на рецензијата, а по 
пријава на д-р Рената Младеновска (предложена за избор) стр. 232-237. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Рената Младеновска за 
асистент. 

е) Избор на асистенти по предметот анестезиологија со реанимација врз основа 
на рецензијата, а по пријава на ас.д-р Анита Кокарева и ас.д-р Љупчо Донев 
(предложени за избор) а д-р Љубица Миќуновиќ Деребанова, д-р Александра 
Гавриловска Брзанов и д-р Билјана Андонова не се предложени за избор,  стр. 238-253. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Анита Кокарева за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р ас.д-р Љупчо Донев за 

асистент. 
ж) Избор на асистент по предметот физикална медицина и рехабилитација врз 

основа на рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Билјана Калчовска 
(предложена за избор) стр. 254-269. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Билјана 
Калчовска за асистент. 



  
 

II. Избор по билтен бр. 1227 
а) Избор на виш научен соработник по предметите од научните области: интерна 

медицина и нефрологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Игор 
Николов, (предложен за избор) стр. 109-124. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Игор Николов за виш 
научен соработник. 

б) Избор на научен соработник по предметите од научните области: интерна 
медицина и хепато-гастроентерологија врз основа на рецензијата, а по пријава на 
помл.ас.д-р Атип Рамадани (предложен за избор) стр.125-138. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на помл.ас.д-р Атип Рамадани за 
научен соработник. 

в) Избор на научни соработници по предметите од научните области: интерна 
медицина и нефрологија врз основа на рецензијата, а по пријава на насл.доц.д-р Лада 
Трајческа, насл.доц.д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, насл.доц.д-р Галина Северова 
Андреевска (предложени за избор) а насл.доц.д-р Звездана Петронијевиќ и насл.доц.д-р 
Владимир Пушевски не се предложени за избор, стр. 139-256. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на насл.доц.д-р Лада Трајческа за 
научен соработник. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на насл.доц.д-р Ирена Рамбабова 
Бушљетиќ за научен соработник. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на насл.доц.д-р Галина Северова 
Андреевска за научен соработник. 

г) Избор на научни соработници по предметите од научните области: 
гинекологија и акушерство и гинекологија и акушертво со нега врз основа на 
рецензијата, а по пријава на ас.д-р Катерина Николоска, асистент докторанд д-р 
Кристина Скепаровска, ас.д-р Роса Спасова и ас.д-р Валентина Тофилоска  
(предложени за избор), стр. 257-303. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Катерина Николоска за 
научен соработник. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Кристина 
Скепаровска за научен соработник. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Роса Спасова за научен 
соработник. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Валентина Тофилоска  за 
научен соработник. 

д) Избор на асистенти по предметот инфектологија врз основа на рецензијата, а 
по пријава на ас.д-р Милена Стевановиќ, ас.д-р Сунчица Богоева Тасевска и помл.ас.д-р 
Илир Демири (предложени за избор), стр. 303-308. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Милена Стевановиќ за 
асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Сунчица Богоева Тасевска 
за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на помл.ас.д-р Илир Демири за 
асистент. 

ѓ) Избор на асистент по предметот физиологија врз основа на рецензијата, а по 
пријава на ас.д-р Елизабета Сивевска Смилевска (предложена за избор), стр. 309-312. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Елизабета Сивевска 
Смилевска за асистент. 

е) Избор на асистент по предметот педијатрија врз основа на рецензијата, а по 
пријава на асистент докторанд д-р Весна Мицевска (предложена за избор), а д-р Леарта 
Аљили Адеми не е предложена за избор, стр. 313-323. 



  
ННС со мнозинство членови гласови избор на асистент докторанд д-р Весна 

Мицевска за асистент. 
ж) Избор на асистенти по предметот хирургија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на д-р Александар Трифуновски, д-р Андреј Николовски,  д-р Благоја Србов,  
д-р Благој Шунтов, д-р Димитар Трајковски, д-р Виктор Станков, д-р Јосиф Јанчулев, 
д-р Томислав Јовановски, д-р Драган Хаџи Манчев, д-р Никола Лазовски, д-р Бурим 
Елези, д-р Мишел Андов, д-р Дарко Џамбаз, д-р Лабинот Бектеши, д-р Небојша Настов, 
д-р Ивица Стојаноски, д-р Шенол Тахир, д-р Евгенија Лазова, д-р Еџевит Кадри, д-р 
Деспот Деспотовски, д-р Горан Беговиќ, д-р Иво  Вујичиќ, ас.д-р Артан Дика,  ас.д-р 
Маја Софрониевска Главинов, д-р Мирко Мишел Мирчевски, д-р Стефан Арсенков, 
(предложени за избор), а д-р Валон Салиу,  д-р Гордана Георгиева, д-р Тодор Хаџи 
Манчев, д-р Марјан Шокаровски, д-р Жарко Спасовски, д-р Радмила Мила Михајлова 
Илие, д-р Ангелина Крстева, д-р Анџела Витанова, д-р Мартина Амбарџиева не се 
предложени за избор стр. 324-362. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Александар Трифуновски за 
асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Андреј Николовски за 
асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Благоја Србов за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Благој Шунтов за асистент. 
ННС со мнозинство членови изврши избор на д-р Димитар Трајковски за 

асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Виктор Станков за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Јосиф Јанчулев за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Томислав Јовановски за 

асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Драган Хаџи Манчев за 

асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Никола Лазовски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Бурим Елези за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Мишел Андов за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Дарко Џамбаз за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Лабинот Бектеши за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Небојша Настов за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Ивица Стојаноски за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Шенол Тахир за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Евгенија Лазова за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Еџевит Кадри за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Деспот Деспотовски за 

асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Горан Беговиќ за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Иво  Вујичиќ за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Артан Дика за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Маја Софрониевска 

Главинов за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Мирко Мишел Мирчевски за 

асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Стефан Арсенков за асистент. 
з) Избор на асистенти  по предметот гинекологија и акушерство врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Даниела Јованова и д-р Мартина Младеновска 
(предложени за избор), а ас.д-р Кристина Блажева не е предложена за избор, стр. 363-
369. 



  
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Даниела Јованова за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Мартина Младеновска за 

асистент. 
 
III. Избор по билтен бр. 1228 
a) Избор на асистенти по предметот неврологија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на д-р Татјана Делева Стошевска и д-р Блерим Адеми (предложени за избор) а 
д-р Илија Здравков не е предложен за избор, стр. 211-225. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Татјана Делева Стошевска за 
асистент. 

ННС со мнозинство членови гласови избор на д-р Блерим Адеми за асистент. 
б) Избор на асистент по предметот трансфузиологија врз основа на рецензијата, 

а по пријава на ас.д-р Виолета Дејанова Илијевска предложена за избор), стр. 226-229. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Виолета Дејанова Илијевска 

за асистент. 
  
   Рецензии со приговори 
а)  Разгледување на приговорот на в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ, по однос на 

рефератот од рецензентската комисија за избор на два наставника во сите наставно-
научни звања по предметите од наставно-научните области: интерна медицина и 
пулмологија со фтизиологија  (приговорот и одговорот на рецензентската комисија  
беше доставен  во прилог), Билтен на УКИМ бр. 1227 од 01.12.2020 година, стр.406-
407.  

ННС го разгледа приговорот од в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ. 
б)  Разгледување на приговорот на н.сов.д-р Деска Димитриевска, по однос на 

рефератот од рецензентската комисија за избор на два наставника во сите наставно-
научни звања по предметите од наставно-научните области: интерна медицина и 
пулмологија со фтизиологија  (приговорот и одговорот на рецензентската комисија  
беше доставен  во прилог), Билтен на УКИМ бр. 1227 од  01.12.2020 година, стр. 408-
412.  

ННС го разгледа приговорот од н.сов.д-р Деска Димитриевска. 
-  Избор на доценти по предметите од наставно-научните области: интерна 

медицина и пулмологија со фтизиологија врз основа на рецензијата, а по пријава на 
помл.ас.д-р Сава Пејковска, ас.д-р Димитар Каркински (предложени за избор), а 
в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ, н.сов.д-р Деска Димитриевска и д-р Зорица Нановиќ,  не 
се предложени за избор, Билтен на УКИМ бр. 1226 од 15.11.2020 година, стр.109-204. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на помл.ас.д-р Сава Пејковска за 
доцент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Димитар Каркински за 
доцент. 

a) Разгледување на приговорот на ас.д-р Роса Спасова, по однос на рефератот од 
рецензентската комисија за избор на наставници во сите наставно-научни звања по 
предметите од наставно-научните области: гинекологија и акушерство и гинекологија и 
акушерство со нега (приговорот и одговорот на рецензентската комисија  беше 
доставен  во прилог) Билтен на УКИМ бр. 1228 од  15.12.2020 год., стр. 360-364.  

ННС го разгледа приговорот од ас.д-р Роса Спасова. 
- Избор на доценти по предметите од наставно-научните области: гинекологија и 

акушерство и гинекологија и акушертво со нега врз основа на рецензијата, а по пријава 
на ас.д-р Горан Кочоски и асистент докторанд д-р Кристина Скепаровска, (предложени 
за избор од мнозинството членови на рецензентската комисија), а ас.д-р Катерина 
Николоска, ас.д-р Роса Спасова и ас.д-р Валентина Тофилоска не се предложени за 
избор, Билтен на УКИМ бр. 1227 од 01.12.2020 стр. 43-108. 



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

Скепаровска за доцент. 
   
 

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



2. Соопштенија на деканот. 
- За нови раководители на внатрешни организациони единици се избрани 

следните лица: 
 Проф.д-р Светозар Антовиќ на катедрата за хирургија; 
 Проф.д-р Соња Бојаџиева на катедрата за педијатрија; 
 Проф.д-р Катарина Ставриќ на катедрата за семејна медицина; 
 Доц.д-р Мери Киријас на катедрата за имунологија и 
 Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска на Институтот за 

медицинска и експериментална физиологија со антропологија. 
 

- Проф.д-р Александар Чапароски со изјава доставена на 28.01.2021 
година се откажа од член во Кадровскиот одбор. Катедрата за хирургија на 
седница одржана на 05.02.2021 година преку средствата за електронска 
комуникација го избра раководителот на катедрата Проф.д-р Светозар Антовиќ 
за нов член во Кадровскиот одбор. 
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ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 110, став 1, точка 13 од Законот за високото образование 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), член 17 став 7 од Законот за 
вработените во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 
199/2014, 27/2016 и 35/2018),  Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 
Скопје, на седницата одржана на 17.2.2021 година, го донесе следниов  
  

ПРАВИЛНИК 
за систематизација на работните места на Универзитетот  
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Медицински факултет 

(Анекс бр.5) 
 
 
I. Основни одредби 

 
Член 1 

Со Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје - Медицински факултет - Скопје (во понатамошниот 
текст: Правилник) се утврдуваат називот и описот на работните места, односно 
звањата по организациони единици, со шифра, условите потребни за извршување на 
работните задачи и обврски на одделните работни места и бројот на вработените на 
Медицинскиот факултет  во Скопје  во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје (во натамошниот текст: Факултетот)." 

 
Член 2 

Вработени на Факултетот се:  
 1. лица избрани во наставно-научни, научни и соработнички звања, кои вршат 

високообразовна дејност (во понатамошниот текст: наставен кадар) и  
 2. лица вработени во Стручната и административната служба и помошно-

техничките лица -  ненаставен кадар.  
Правата, обврските и одговорностите на наставниот кадар се уредуваат со Законот 

за високото образование, актите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”  во Скопје и 
на Факултетот и општите прописи за работните односи. 

Правата, обврските и одговорностите на ненаставниот кадар се уредуваат со 
одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор, актите на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје и на Факултетот и општите прописи за работни односи. 

 
Член 3 

 Работните задачи и обврски утврдени со овој Правилник се определуваат 
согласно со нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на 
сложеност, одговорност и други услови за нивно извршување и претставуваат основа 
за вработување и распоредување на вработените на Факултетот по работни места. 

 
Член 4 

Лицата избрани во наставно-научни и соработнички звања на Факултетот освен 
теоретски предавања и вежби за студентите, вршат здравствена, применувачка и 
научноистржувачка дејност. 

 
Член 5 

При утврдување на вкупниот број извршители за првиот циклус на студии како 
основен критериум служат бројот на часови, и тоа 240 часа годишно (од кои 120 часа 
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теоретска настава и 120 часа за подготовка, консултации со студенти, колоквиуми, 
завршни испити), и 360 часа годишно за број на извршители за практичната настава. 

На катедрите од претклиничките и клиничките катедри каде што извршителите 
во наставата истовремено вршат и здравствена или друга применувачка високостручна 
дејност вкупниот број на извршители за теоретска настава се зголемува до 50%. 

 
Член 6 

 На катедрите кои во 6 студиска година општа медицина изведуваат клиничка 
практика по менторски принцип во која учествуваат и наставниците, при утврдување 
на бројот на наставнички места се пресметуваат и дел од часовите за практична 
настава. 
 

Член 7 
Бројот на научни работници кои се вработени на Факултетот и се вклучени во 

научно-истражувачката дејност на институтот односно катедрата, а не се доктори на 
медицински науки туку се доктори на науки од други сродни научни подрачја, утврден 
е посебно во бројот на извршители на секој институт, односно катедра. 

 
Член 8 

Вкупниот број на работници за здравствената и високостручна применувачка 
дејност на институтите се утврдува согласно со обемот на здравствената и 
применувачката дејност. 

 
Член 9 

Пополнувањето на работните места ќе биде по барање на институтите, 
катедрите и Стручната и административна служба. 

 
Член 10 

  Овој Правилник е составен од Дел 1: Работни места на наставниот кадар и Дел 
2: Работни места на Стручната и административна служба и помошно-техничките 
лица. 

 
Член 11 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места по организациони 
единици е составен дел на овој Правилник (Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4). 

 
 

II. Распоред и опис на работните места на наставниот кадар  
 

Член 12 
Во овој Правилник се утврдени и се опишани вкупно 33 видови работни места на 

наставниот кадар, распоредени во следниве категории и нивоа на работни места: 
 

Категорија А – наставно - научни звања, вкупен број: 331, 
- ниво А1- редовен професор;  
- ниво A2 - вонреден професор; 
- ниво A3 – доцент.  

 
Категорија А – научни звања, вкупен број: 180, 

- ниво А1- научен советник; 
- ниво A2 - виш научен соработник;  
- ниво A3 - научен соработник. 
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Категорија Б –асистенти докторанди, вкупен број: 59, 

- ниво Б5 - асистент - докторанд. 
 

Категорија В – соработнички звања, вкупен број: 385, 
- ниво В1 – асистент; 
- ниво В1 - асистент со докторат; 
- ниво В1 – асистент – истражувач. 

 
Категорија Г – друг соработнички кадар вклучен во наставнообразовниот процес и 
применувачката работа, вкупен број: 161, 

- ниво Г1 – доктор по медицина специјалист; 
- ниво Г1 - генетски советник; 
- ниво Г1 – дипломиран фармацевт/магистер по фармација специјалист;  
- ниво Г1 – дипломиран инженер биотехнолог специјалист; 
- ниво Г1 – дипломиран инженер по биологија специјалист; 
- ниво Г1 – дипломиран инженер по биологија - биохемија и физиологија 

специјалист; 
- ниво Г1 – дипломиран молекуларен биолог, специјалист; 
- ниво Г1 – дипломиран инженер по физика специјалист; 
- ниво Г2– доктор по медицина; 
- ниво Г2 – дипломиран фармацевт/магистер по фармација; 
- ниво Г2 – дипломиран инженер по хемија; 
- ниво Г2 – дипломиран инженер по биологија; 
- ниво Г2 – дипломиран инженер по биологија - биохемија и физиологија; 
- ниво Г2 – дипломиран биолог; 
- ниво Г2 – дипломиран молекуларен биолог; 
- ниво Г2 – дипломиран инженер по физика; 
- ниво Г2 – дипломиран лабораториски биоинженер магистер; 
- ниво Г2 – дипломиран лабораториски биоинженер; 
- ниво Г2 – лаборант со високо образование; 
- ниво Г3 – виш лаборант/медицинска сестра; 
- ниво Г3 – лаборант; 
- ниво Г3– хемиски техничар; 
- ниво Г3 – радиолошки техничар/технолог. 

 
Член 13 

 Наставниот кадар на Факултетот треба да ги исполнуваат општите услови 
утврдени со Законот за високото образование, посебните услови утврдени со 
Правилникот за посебните услови за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни, наставни и соработички звања и демонстратори на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”  во Скопје и условите утврдени со овој 
Правилник наведени во Табеларниот преглед на работните места (IV. Распоред и 
опис на работните места на наставниот кадар) на работните места. 
 

 
III.  Распоред и опис на работните места на стручната и административна 
служба 

 
Член 14 

 Во овој Правилник се утврдени и се опишани вкупно 142 работни места - 
систематизирани извршители од кои 84 на ненаставниот кадар во стручната и 
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административна служба и 58 работни места на помошно технички лица, распоредени 
по организациони единици утврдени со Правилникот за организација на Факултетот, 
од кои пополнети се 128 работни места. 

 
Категорија А  

- ниво А2 - вкупен број 1. 
 
Категорија Б - вкупен број 7 

- ниво Б4 - вкупен број 7. 
  

Категорија В - вкупен број 27 
- ниво В1 - вкупен број 5; 
- ниво В2 - вкупен број 15; 
- ниво В3 - вкупен број 5; 
- ниво В4 - вкупен број 2. 

  
Категорија Г - вкупен број 49 

- ниво Г1 - вкупен број 34; 
- ниво Г2 - вкупен број 15. 

 
Ниво - административни 
службеници 

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

А2 1 1 
Б4 7 7 
В1 5 5 
В2 15 14 
В3 5 5 
В4 2 2 
Г1 34 31 
Г2 15 14 
Вкупно: 84 79 

 
 
Општи услови 

Член 15 
Вработените во Стручната и административна служба на Факултетот треба да ги 

исполнуваат следниве општи услови за пополнување на работното место:  
- да се државјани на Република Северна Македонија,  
- активно да го користат македонскиот јазик,  
- да се полнолетни,  
- да имаат општа здравствена способност за работното место,  
- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.  
 

Посебни услови 
Член 16 

Секретарот на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за 
пополнување на работното место:  

 
а) Стручни квалификации: 

- ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на квалификации и 
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
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б)  Посебни работни компетенции: 
- познавање на странски јазик (најмалку еден од трите најчесто користени јазици 

на Европската Унија (англиски, француски, германски); 
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, ), што 

се докажува со потврда или сертификат; 
- положен испит за административно управување. 
 

в)  Работно искуство: 
- најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една 

година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години 
работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно 
место во приватен сектор. 

 
г)  Потребни општи работни компетенции на напредно ниво и тоа: 

- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон странки/засегнати страни, 
- раководење и 
- финансиско управување. 

 
Член 17 

Раководните лица од категоријата Б на Факултетот треба да ги исполнуваат 
следниве посебни услови за пополнување на работното место:  

 
а) Стручни квалификации: 

- за сите нивоа – ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 
степен. 

 
б)  Посебни работни компетенции: 

- познавање на странски јазик (најмалку еден од трите најчесто користени јазици 
на Европската Унија (англиски, француски, германски); 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, ), што 
се докажува со потврда или сертификат; 

- положен испит за административно управување. 
 
в)        Работно искуство: 

-  за нивото Б1, најмалку шест години работно искуство во струката, од кои 
најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно 
најмалку десет години работно искуство во струката, од кои најмалку три 
години на раководно работно место во приватен сектор;  

-  за нивото Б2, најмалку пет години работно искуство во струката, од кои најмалку 
две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум 
години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно 
работно место во приватен сектор;  

-  за нивоата Б3 и Б4, најмалку четири години работно искуство во струката, од кои 
најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест 
години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно 
работно место во приватен сектор. 
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г)  Општи работни компетенции на напредно ниво: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон странки/засегнати страни, 
- раководење и 
- финансиско управување. 

 
Член 18 

Лицата од категоријата В на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве 
посебни услови за пополнување на работното место:    

       
а)         Стручни квалификации: 

- за нивото В1 - ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен; 

- за нивоата B2, В3 и В4 - ниво на квалификациите VIБ според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен, односно VI степен. 

 
б)        Посебни работни компетенции за сите нивоа: 

-  познавање на странски јазик (најмалку еден од трите најчесто користени јазици 
на Европската Унија (англиски, француски, германски); 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, што се 
докажува со потврда или сертификат.  

 
в)         Работно искуство: 

- за нивото В1, најмалку три години работно искуство во струката;  
- за нивото В2, најмалку две години работно искуство во струката;  
- за нивото В3, најмалку една години работно искуство во струката;  
- за нивото В4, со или без работно искуство во струката. 
 

г)  Општи работни компетенции на напредно ниво: 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон странки/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

 
Член 19 

Лицата од категоријата Г на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве 
посебни услови за пополнување на работното место: 

 
а)        Стручни квалификации: 
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- за сите нивоа стручни квалификации VА или ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование. 

  
б)        Посебни работни компетенции за сите нивоа: 

-  познавање на странски јазик (најмалку еден од трите најчесто користени јазици 
на Европската Унија (англиски, француски, германски); 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, што се 
докажува со потврда или сертификат.  

 
в)         Работно искуство: 

- за нивото Г1, најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото Г2, најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото Г3, најмалку една години работно искуство во струката,  
- за нивото Г4, со или без работно искуство во струката. 

 
Распоред и опис на работните места на помошно-техничките лица  
  

Член 20 
Во овој Правилник се утврдени и се опишани вкупно 58 работни места на 

помошно-технички лица, распоредени по организациони единици согласно 
Правилникот за внатрешна одрганизација, од кои пополнети се 49. 

Работните места на помошно-техничките лица се распоредени на следниов начин: 
- Подгрупа  1 (одржување на објекти и опрема), вкупен број 33; 
- Подгрупа  2  (обезбедување на објекти и опрема), вкупен број 6; 
- Подгрупа  3  (превоз на лица и опрема), вкупен број 4; 
- Подгрупа  5  (други помошно – технички лица), вкупен број 15. 
 

Ниво - помошно-технички лица Систематизирани работни места Пополнети работни места 
Подгрупа  1 33 28 
Подгрупа  2 6 6 
Подгрупа  3 4 3 
Подгрупа  5 15 12 
Вкупно: 58  49 
 
 
Општи услови 

Член 21 
Помошно-техничките лица на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве општи 

услови за пополнување на работното место: 
- да се државјани на Република Северна Македонија,  
- активно да го користат македонскиот јазик,  
- да се полнолетни,  
- да имаат општа здравствена способност за работното место,  
- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.  
 
Посебни услови 

Член 22 
Помошно-техничките лица на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве 

посебни услови за пополнување на работното место: 
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а)  Стручни квалификации:  
- ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и 

стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО, најмалку основно 
или средно образование. 

б) Работно искуство: 
со или без работно искуство. 

 
 

IV. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР 
 

Реден број:  01 

Шифра: ОБН 03 02 А01 001 

Ниво: А01 

Назив и/или звање на работното 
место: РЕДОВЕН  ПРОФЕСОР 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование  

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна, применувачка и 
здравствена дејност 

Работни задачи и обврски:  ја подготвуваат, организираат и изведуваат наставата за 
предметот кој припаѓа на научната гранка во која е 
избран, согласно наставната програма на Факултетот и 
вршат консултации со студенти за додипломски, 
постдипломски и докторски студии; 

 ментори на студенти на додипломски, постдипломски и 
докторски студии и специјализанти и учествуваат во 
комисии за оцена и одбрана на дипломски, магистерски 
и докторски теми; 

 вршат едукација на специјализанти и 
супспецијализанти и учествуваат во комисии за 
специјалистички и супспецијалистички испити; 

 учество во спроведување на континуирани проверки на 
знаењето и испити на студенатите согласно наставниот 
план и студиската програма; 

 учествува во донесување на програмите и плановите за 
настава; 

 самостојно или во соработка со другите наставници 
пишува учебни помагала и прирачници;  

 раководат или учествуваат во научноистражувачката 
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или стручната работа, ги објавуваат постигнатите 
резултати и се грижат за едукацијата на научниот 
подмладок; 

 учествуваат во комисии за избор на наставно-научни, 
научни, насловни и соработнички звања и асистенти - 
докторанди и учествува во севкупната кадровска 
политика во својата катедра;  

 учествуваат во работата на органите на Факултетот и 
другите работни тела и комисии. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  02 

Шифра: ОБН 03 02 А02 001 

Ниво: А02 

Назив и/или звање на работното 
место: ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование  

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  ја подготвуваат, организираат и изведуваат наставата за 
предметот кој припаѓа на научната гранка во која е 
избран, согласно наставната програма на Факултетот и 
вршат консултации со студенти за додипломски, 
постдипломски и докторски студии; 

 ментори на студенти на додипломски, постдипломски и 
докторски студии и специјализанти и учествуваат во 
комисии за оцена и одбрана на дипломски, магистерски 
и докторски теми; 

 вршат едукација на специјализанти и 
супспецијализанти и учествуваат во комисии за 
специјалистички и супспецијалистички испити; 

 учество во спроведување на континуирани проверки на 
знаењето и испити на студенатите согласно наставниот 
план и студиската програма; 

 учествува во донесување на програмите и плановите за 
настава; 
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 самостојно или во соработка со другите наставници 
пишува учебни помагала и прирачници;  

 раководат или учествуваат во научноистражувачката 
или стручната работа, ги објавуваат постигнатите 
резултати и се грижат за едукацијата на научниот 
подмладок; 

 учествуваат во комисии за избор на наставно-научни, 
научни, насловни и соработнички звања и асистенти - 
докторанди и учествува во севкупната кадровска 
политика во својата катедра;  

 учествуваат во работата на органите на Факултетот и 
другите работни тела и комисии. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  03 

Шифра: ОБН 03 02 А03 001 

Ниво: А03 

Назив и/или звање на работното 
место: ДОЦЕНТ 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование  

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  ја подготвуваат, организираат и изведуваат наставата за 
предметот кој припаѓа на научната гранка во која е 
избран, согласно наставната програма на Факултетот и 
вршат консултации со студенти за додипломски, 
постдипломски и докторски студии; 

 ментори на студенти на додипломски, постдипломски и 
докторски студии и специјализанти и учествуваат во 
комисии за оцена и одбрана на дипломски, магистерски 
и докторски теми; 

 вршат едукација на специјализанти и 
супспецијализанти и учествуваат во комисии за 
специјалистички и супспецијалистички испити; 

 учество во спроведување на континуирани проверки на 
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знаењето и испити на студенатите согласно наставниот 
план и студиската програма; 

 учествува во донесување на програмите и плановите за 
настава; 

 самостојно или во соработка со другите наставници 
пишува учебни помагала и прирачници;  

 раководат или учествуваат во научноистражувачката 
или стручната работа, ги објавуваат постигнатите 
резултати и се грижат за едукацијата на научниот 
подмладок; 

 учествуваат во комисии за избор на наставно-научни, 
научни, насловни и соработнички звања и асистенти - 
докторанди и учествува во севкупната кадровска 
политика во својата катедра;  

 учествуваат во работата на органите на Факултетот и 
другите работни тела и комисии. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  04 

Шифра: ОБН 03 02 А01 001 

Ниво: А01 

Назив и/или звање на работното 
место: НАУЧЕН СОВЕТНИК 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  учествуваат во научната работа и ги објавуваат 
резултатите од својата работа;  

 учествуваат во дел од наставата која ќе им ја одреди 
катедрата;  

 се усовршуваат во согласност со развојот на научната 
дисциплина и струка;  

 учествуваат во работата на телата на Факултетот; 
 извршуваат и други работи кои ќе им бидат доверени 

од раководителот на катедрата/институтот; 
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 вршат здравствена дејност. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  05 

Шифра: ОБН 03 02 А02 001 

Ниво: А02 

Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  учествуваат во научната работа и ги објавуваат 
резултатите од својата работа;  

 учествуваат во дел од наставата која ќе им ја одреди 
катедрата;  

 се усовршуваат во согласност со развојот на научната 
дисциплина и струка;  

 учествуваат во работата на телата на Факултетот; 
 извршуваат и други работи кои ќе им бидат доверени 

од раководителот на катедрата/институтот; 
 вршат  здравствена дејност. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  06 

Шифра: ОБН 03 02 А03 001 

Ниво: А03 

Назив и/или звање на работното 
место: НАУЧЕН СОРАБОТНИК 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 
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Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  учествуваат во научната работа и ги објавуваат 
резултатите од својата работа;  

 учествуваат во дел од наставата која ќе им ја одреди 
катедрата;  

 се усовршуваат во согласност со развојот на научната 
дисциплина и струка;  

 учествуваат во работата на телата на Факултетот; 
 извршуваат и други работи кои ќе им бидат доверени 

од раководителот на катедрата/институтот; 
 вршат  здравствена дејност. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  07 

Шифра: ОБН 03 02 Б05 002 

Ниво: Б05 

Назив и/или звање на работното 
место: АСИСТЕНТ СО ДОКТОРАТ 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование  

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  ја организираат и учествуваат во изведувањето на 
практичната настава (вежби), стручна практика и 
семинари за предметот кој припаѓа на научната гранка 
во која се избрани, согласно наставната програма на 
Факултетот;  
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 ги поттикнуваат студентите на самостојна работа;  
 вршат консултации со студенти; 
 учествуваат во научноистражувачката работа и ги 

објавуваат резултатите од работата; 
 учествуваат во унапредување на својата струка, 

објавувајќи научни односно стручни трудови; 
 се усовршуваат во согласност со развојот на научната 

дисциплина и струка како и наставната теорија и 
практика; 

 вршат  здравствената дејност. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  08 

Шифра: ОБН 03 02 Б05 001 

Ниво: Б05 

Назив и/или звање на работното 
место: АСИСТЕНТ – ДОКТОРАНД 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование  

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  ја организираат и учествуваат во изведувањето на 
практичната настава (вежби), стручна практика и 
семинари за предметот кој припаѓа на научната гранка 
во која се избрани, согласно наставната програма на 
Факултетот;  

 ги поттикнуваат студентите на самостојна работа;  
 вршат консултации со студенти; 
 учествуваат во научноистражувачката работа и ги 

објавуваат резултатите од работата; 
 учествуваат во унапредување на својата струка, 

објавувајќи научни односно стручни трудови; 
 се усовршуваат во согласност со развојот на научната 

дисциплина и струка како и наставната теорија и 
практика; 

 вршат  здравствената дејност. 
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Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  09 

Шифра: ОБН 03 02 В01 001 

Ниво: В01 

Назив и/или звање на работното 
место: АСИСТЕНТ 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование  

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  ја организираат и учествуваат во изведувањето на 
практичната настава (вежби), стручна практика и 
семинари за предметот кој припаѓа на научната гранка 
во која се избрани, согласно наставната програма на 
Факултетот;  

 ги поттикнуваат студентите на самостојна работа;  
 вршат консултации со студенти; 
 учествуваат во научноистражувачката работа и ги 

објавуваат резултатите од работата; 
 учествуваат во унапредување на својата струка, 

објавувајќи научни односно стручни трудови; 
 се усовршуваат во согласност со развојот на научната 

дисциплина и струка како и наставната теорија и 
практика; 

 вршат  здравствената дејност. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  11 

Шифра: ОБН 03 02 Д02 001 

Ниво: Д02 

Назив и/или звање на работното АСИСТЕНТ ИСТРАЖУВАЧ   
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место: 

Општи услови: Согласно со Законот за научноистражувачката дејност 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 
соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”  во Скопје 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување на високообразовна, научна и здравствена  
дејност 

Работни задачи и обврски:  учествуваат во научно-истражувачката работа и ги 
објавуваат резултатите од својата работа;  

 се усовршуваат во согласност со развојот на научната 
дисциплина и струка како и наствната теорија и 
практика; 

 извршуваат и други работи кои ќе му бидат доверени 
од менторот, катедрата и раководителот на институтот; 

 вршат  здравствена дејност. 

Одговара пред: Декан и Раководител на катедра 

  

Реден број:  12 

Шифра: ЗДР 03 01 А14 001 

Ниво: А14 

Назив на работното место: ДОКТОР НА МЕДИЦИНА -  СПЕЦИЈАЛИСТ 

Звање на работното место: ДОКТОР НА МЕДИЦИНА -  СПЕЦИЈАЛИСТ 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 360 кредити според 
ЕКТС 
Научно подрачје: медицински науки и здравство 

Други посебни услови: Завршена специјализација од соодветна гранка на 
медицината 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  врши специјалистички и супспецијалистички 
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испитувања од областа;  
 прегледува пациенти, поставува индикации за 

лабораториски испитувања и изработува 
лабораториски анализи и ги толкува резултатите; 

 изведува аутопсии со изготвување на финален 
аутопсионен протокол; 

 изготвува дијагностички хистопатолошки наоди 
(макроскопска и микроскопска анализа) и 
интерпретира резултати добиени од дијагностичките 
аналитички методи; 

 изведува консултативно дијагностичка дејност, дава 
експертски мислења и учествува во судско медицински 
вештачења; 

 изработува атести за регистрација на нови лекови и 
аплицира дијагностички и тераписки средства;  

 учествува во сите задачи од здравствената дејност во 
соодветната работна единица; 

 учествува во едукацијата на специјализанти и во 
изработка на научно истражувачки трудови; 

 врши проверка на точноста и прецизноста на 
анализите, изготвува стручно мислење и медицинска 
валидација на изготвените резултати; 

 учествува во дежурствата на институтот, работи во 
смени според предложениот распоред од 
раководителот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:   13 

Шифра: ЗДР 03 01 А17 001 

Ниво: А17 

Назив на работното место: ДОКТОР НА МЕДИЦИНА 

Звање на работното место: ДОКТОР НА МЕДИЦИНА 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 360 кредити според 
ЕКТС. 
Научно подрачје: медицински науки и здравство 

Други посебни услови: Лиценца за работа 

Опис на работата на работното 
место:   
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Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  зема анамнези на пациенти; 
 му помага на лекарот-специјалист при изведувањето на 

специјалистичката и супспецијалистичката дејност; 
 извршува рутинска работа во работната единица која ќе 

му ја довери раководителот на институтот, односно 
раководителот на катедрата; 

 учествува во изработка на научно истражувачки 
трудови; 

 учествува во дежурствата на институтот, работи во 
смени спроред предложениот - распоред од 
раководиелот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум;  

 учествува во работни тела и комисии предложени од 
раководителот на институтот. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  14  

Шифра: ЗДР 03 01 А16 001 

Ниво: А16 

Назив на работното место: ДОКТОР НА МЕДИЦИНА - МАГИСТЕР 

Звање на работното место: ГЕНЕТСКИ СОВЕТНИК 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 360 кредити според 
ЕКТС. 
Научно подрачје: медицински науки и здравство 

Други посебни услови: Лиценца за работа и завршени професионални магистерски 
студии по генетско советување.   

Опис на работата на работното 
место:   

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски: - интервјуира пациенти со цел да се обезбеди детална 
лична, семејна и медицинска историја; 
- ја евалуира генетската информација и идентификува 
пациенти и членови на семејствата кои се со ризик за 
определени генетски заболувања;  
- спроведува генетско советување пред и по генетско 
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тестирање; 
- спроведува генетско советување во областите на 
педијатриски генетски заболувања, генетски заболувања во 
адултна возраст, канцер и пренатално генетско советување;  
- олеснува дијагностичко, предиктивно и тестирање за 
генетско носителство, вклучително и преконцепциско 
генетско советување; 
- учествува во интерпретација на генетски варијанти 
добиени со новите молекуларни технологии; 
- разговара за придобиките, ризиците и ограничувањата на 
генетските тестови со пациентите, семејствата и други 
здравствени работници 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  15 

Шифра: ЗДР 03 01 А14 003 

Ниво: А14 

Назив на работното место: ДИПЛОМИРАН ФАРМАЦЕВТ - СПЕЦИЈАЛИСТ  

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ФАРМАЦЕВТ - СПЕЦИЈАЛИСТ 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС 
Научно подрачје: медицински науки и здравство  
Научно поле: фармација 

Други посебни услови: Завршена специјализација од областа на фармацијата 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  организира, изведува и контролира специјалистички и 
супспецијалистички лабораториски испитувања од 
областа на биохемијата, имунохемијата, 
патобиохемијата и токсиколошката хемија; 

 организира, изведува и контролира анализи од областа 
на форензичката токсикологија, обработува материјал 
за хистопатолошки и имунихистохемиски анализи, 
врши анализи од областа на медицинската 
криминалистика; 

 ја организира, ја изведува и ја контролира работата на 
радиофармацевтската лабораторија; 
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 изготвува работни протоколи, воведува и врши 
контрола на нови препарати и методи; 

 подготвува специфични препарати со асептична 
постапка; 

 учествува во едукацијата на специјализанти; 
 учествува во изработка на научноистражувачки 

трудови и постојано стручно се усовршува; 
 учествува во дежурствата на институтот, работи во 

смени спрема предложениот распоред од 
раководителот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  16 

Шифра: ЗДР 03 01 А17 003 

Ниво: А17 

Назив на работното место: ДИПЛОМИРАН ФАРМАЦЕВТ/ МАГИСТЕР ПО 
ФАРМАЦИЈА 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ФАРМАЦЕВТ/ МАГИСТЕР ПО 
ФАРМАЦИЈА 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС 
Научно подрачје: медицински науки и здравство  
Научно поле: фармација 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  му помага на фармацевтот специјалист во 
изведувањето на специјалистичката дејност; 

 вклучен е во одредување на референтни вредности на 
одделните биохемиски параметри;  

 подготвува раствори и реагенси;  
 се грижи за правилната работа на апаратот на кој ги 

извршува лабораториските анализи; 
 врши надзор на работата на медицинските лаборанти; 
 учествува во изработка на научноистражувачки 

трудови 
 учествува во дежурствата на институтот, работи во 
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смени според предложениот распоред од 
раководителот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум;  

 учествува во работни тела и комисии предложени од 
раководителот на институтот.  

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  17  

Шифра: ЗДР 03 01 Д04 002 

Ниво: Д04 

Назив на работното место: ДИПЛОМИРАН ХЕМИЧАР/БИОХЕМИЧАР 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VIА според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: хемија 

Други посебни услови:  

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  организира, изведува и контролира хемиско-
лабораториски испитувања; 

 врши евиденција на набавката, потрошувачката и 
состојбата на хемикалиите; 

 приготвува раствори и реагенси;  
 се грижи за правилната работа на апаратот на кој ги 

извршува лабораториските анализи; 
 врши калибрација на опрема и иструменти под надзор 

на одговорно лице;  
 учествува во изработка на научноистражувачки 

трудови; 
 учествува во дежурствата на институтот, работи во 

смени според предложениот распоред од 
раководителот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум;  

 учествува во работни тела и комисии предложени од 
раководителот на институтот. 
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Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  18 

Шифра: ЗДР 03 01 Д01 001 

Ниво: Д01 

Назив на работното место: ЗДРАВСТВЕН СОРАБОТНИК СО СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР БИОТЕХНОЛОГ 
СПЕЦИЈАЛИСТ 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС. 
Научно подрачје: биотехнички науки  
Научно поле: биотехнологија 

Други посебни услови: Завршена специјализација по медицинска генетика 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  организира, изведува и контролира специјалистички и 
супспецијалистички лабораториски испитувања од 
областа на биохемијата, имунохемијата, 
патобиохемијата и токсиколошката хемија, генетски и 
имунолошки лабораториски анализи; 

 ја организира, ја изведува и ја контролира работата на 
радиофармацевтската лабораторија; 

 подготвува специфични препарати со асептична 
постапка; 

 учествува во едукацијата на специјализанти; 
 учествува во работата на научноистражувачката 

лабораторија преку изведување на комбинирани 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунопатолошки 
електрон-микроскопски и молекуларни анализи; 

 учествува во изработка на научно истражувачки 
трудови; 

 изготвува работни протоколи, воведува и врши 
контрола на нови препарати и методи; 

 организира внатрешна и надворешна контрола на 
квалитет во соработка со раководителите на 
лабораториите. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 
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Реден број:  19 

Шифра: ЗДР 03 01 Д01 001 

Ниво: Д01 

Назив на работното место: ЗДРАВСТВЕН СОРАБОТНИК СО СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА 
СПЕЦИЈАЛИСТ  
 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: биологија 

Други посебни услови: Завршена специјализација по медицинска генетика 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  организира, изведува и контролира специјалистички и 
супспецијалистички лабораториски испитувања од 
областа на биохемијата, имунохемијата, 
патобиохемијата и токсиколошката хемија, генетски и 
имунолошки лабораториски анализи; 

 ја организира, ја изведува и ја контролира работата на 
радиофармацевтската лабораторија; 

 подготвува специфични препарати со асептична 
постапка; 

 учествува во едукацијата на специјализанти; 
 учествува во работата на научноистражувачката 

лабораторија преку изведување на комбинирани 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунопатолошки 
електрон-микроскопски и молекуларни анализи; 

 учествува во изработка на научно истражувачки 
трудови; 

 изготвува работни протоколи, воведува и врши 
контрола на нови препарати и методи; 

 организира внатрешна и надворешна контрола на 
квалитет во соработка со раководителите на 
лабораториите. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 
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Реден број:  20 

Шифра: ЗДР 03 01 Д06 002 

Ниво: Д06 

Назив на работното место: ДИПЛОМИРАН БИОЛОГ 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VIА според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: биологија 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  изведува биодистрибуциони студии и тестира 
радиофармацевтици на експериментални животни; 

 подготвува реагенси и раствори; 
 организира, изведува и контролира генетски и 

имунолошки лабораториски анализи; 
 се грижи за правилната работа на апаратот со кој ги 

изведува лабораториските анализи; 
 учествува во изработка на научно истражувачки 

трудови; 
 учествува во работата на научноистражувачката 

лабораторија преку изведување на комбинирани 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунопатолошки 
електро-микроскопски и молекуларни анализи; 

 заедно со раководителите на лабораториите врши 
контрола на квалитетот на изготвените анализи и 
учествува во решавањето на практичните проблеми во 
лабораторијата; 

 организира внатрешна и надворешна контрола на 
квалитет во соработка со раководителите на 
лабораториите. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број: 21 

Шифра: ЗДР 03 01 Д01 001 
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Ниво: Д01 

Назив на работното место: ЗДРАВСТВЕН СОРАБОТНИК СО СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА - 
БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА СПЕЦИЈАЛИСТ  
 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: биологија 

Други посебни услови: Завршена специјализација по медицинска генетика 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  организира, изведува и контролира специјалистички и 
супспецијалистички лабораториски испитувања од 
областа на биохемијата, имунохемијата, 
патобиохемијата и токсиколошката хемија, генетски и 
имунолошки лабораториски анализи; 

 ја организира, ја изведува и ја контролира работата на 
радиофармацевтската лабораторија; 

 подготвува специфични препарати со асептична 
постапка; 

 учествува во едукацијата на специјализанти; 
 учествува во работата на научноистражувачката 

лабораторија преку изведување на комбинирани 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунопатолошки 
електрон-микроскопски и молекуларни анализи; 

 учествува во изработка на научно истражувачки 
трудови; 

 изготвува работни протоколи, воведува и врши 
контрола на нови препарати и методи; 

 организира внатрешна и надворешна контрола на 
квалитет во соработка со раководителите на 
лабораториите. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  22 

Шифра: ЗДР 03 01 Д06 002 
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Ниво: Д06 

Назив на работното место: ДИПЛОМИРАН БИОЛОГ 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА - 
БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VIА според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: биологија 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  изведува биодистрибуциони струии и тестира 
радиофармацевтици на експериментални животни; 

 подготвува реагенси и раствори; 
 организира, изведува и контролира генетски и 

имунолошки лабораториски анализи; 
 се грижи за правилната работа на апаратот со кој ги 

изведува лабораториските анализи; 
 учествува во изработка на научноистражувачки 

трудови; 
 учествува во работа  на научноистражувачкaта 

лабораторијa преку изведување на комбинирани 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунопатолошки 
електромикроскопски и молекуларни анализи; 

 заедно со раководителите на лабораториите врши 
контрола на квалитетот на изготвените анализи и 
учествува во решавањето на практичните проблеми  во 
лабораторијата; 

 организира внатрешна и надворешна контрола на 
квалитет во соработка со раководителите на 
лаборатории. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  23 

Шифра: ЗДР 03 01 Д06 002 

Ниво: Д06 

Назив на работното место: ДИПЛОМИРАН БИОЛОГ 
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Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН БИОЛОГ 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VIА според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: биологија 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  изведува биодистрибуциони студии и тестира 
радиофармацевтици на експериментални животни; 

 подготвува реагенси и раствори; 
 организира, изведува и контролира генетски и 

имунолошки лабораториски анализи; 
 се грижи за правилната работа на апаратот со кој ги 

изведува лабораториските анализи; 
 учествува во изработка на научно истражувачки 

трудови; 
 учествува во работата на научноистражувачката 

лабораторија преку изведување на комбинирани 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунопатолошки 
електро-микроскопски и молекуларни анализи; 

 заедно со раководителите на лабораториите врши 
контрола на квалитетот на изготвените анализи и 
учествува во решавањето на практичните проблеми во 
лабораторијата; 

 организира внатрешна и надворешна контрола на 
квалитет во соработка со раководителите на 
лабораториите. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  24 

Шифра: ЗДР 03 01 Д04 003 

Ниво: Д04 

Назив на работното место: ДРУГ ДИПЛОМИРАН ЗДРАВСТВЕН СОРАБОТНИК 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН МОЛЕКУЛАРЕН БИОЛОГ 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VIА според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
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ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: биологија 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  изведува биодистрибуциони студии и тестира 
радиофармацевтици на експериментални животни; 

 помага во подготовка на реагенси и раствори; 
 организира, изведува и контролира генетски и 

имунолошки лабораториски анализи; 
 се грижи за правилната работа на апаратот со кој ги 

изведува лабораториските анализи; 
 учествува во изработка на научно истражувачки 

трудови; 
 учествува во работата на научноистражувачката 

лабораторија преку изведување на комбинирани 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунопатолошки 
електро-микроскопски и молекуларни анализи; 

 заедно со раководителите на лабораториите врши 
контрола на квалитетот на изготвените анализи и 
учествува во решавањето на практичните проблеми во 
лабораторијата; 

 учествува во дежурствата на институтот, работи во 
смени според предложениот распоред од 
раководителот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  25 

Шифра: ЗДР 03 01 Д01 001 

Ниво: Д01 

Назив на работното место: ЗДРАВСТВЕН СОРАБОТНИК СО СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН МОЛЕКУЛАРЕН БИОЛОГ 
СПЕЦИЈАЛИСТ 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VIА според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
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Научно поле: биологија 

Други посебни услови: Завршена специјализација по медицинска генетика 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  подготвува реагенси и раствори; 
 организира, изведува и контролира генетски и 

имунолошки лабораториски анализи; 
 учествува во работата на научноистражувачката 

лабораторија преку изведување на комбинирани 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунопатолошки 
електро-микроскопски и молекуларни анализи; 

 се грижи за правилната работа на апаратот со кој ги 
изведува лабораториските анализи; 

 учествува во изработка на научно истражувачки 
трудови; 

 изведува биодистрибуциони студии и тестира 
радиофармацевтици на експериментални животни; 

 заедно со раководителите на лабораториите врши 
контрола на квалитетот на изготвените анализи и 
учествува во решавањето на практичните проблеми во 
лабораторијата; 

 организира внатрешна и надворешна контрола на 
квалитет во соработка со раководителите на 
лабораториите; 

 учествува во дежурствата на институтот, работи во 
смени според предложениот распоред од 
раководителот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  26 

Шифра: ЗДР 03 01 Д01 001 

Ниво: Д01 

Назив на работното место: ЗДРАВСТВЕН СОРАБОТНИК СО СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ФИЗИКА, 
СПЕЦИЈАЛИСТ 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
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ЕКТС. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: физика 

Други посебни услови: Завршена специјализација по нуклеарна медицинска 
физика 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  учествува во обработка на нуклеарно-медицинските 
студии;  

 обезбедува редовна (неделна, месечна) контрола-
баждарење на апаратите за скенирање (гама камера и 
др. инструменти на институтот) каде што е тоа 
индицирано со законските прописи; 

 врши контрола на работењето на лаборантите и 
дипломираните радиолошки технолози и спроведува 
нивна периодична едукација  согласно со законските 
прописи; 

 спроведува редовна дозиметриска контрола и ја води 
нејзината евиденција;   

 води контрола и евиденција за пациентите кои примиле 
радиојодна терапија до нивното отпуштање во 
домашни услови; 

 се грижи за просторијата каде што се аплицира 
радиојодна терапија,  евидентира примање на радиојод, 
аплицирани дози и друго во врска со тоа; 

 се грижи за отстранување и привремено складирање на 
радиоактивниот отпад; 

 работи на развивање на програми при воведување на 
нови студии за скенирање. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  27 

Шифра: ЗДР 03 01 Д06 003 

Ниво: Д06 

Назив на работното место: ДИПЛОМИРАН ФИЗИЧАР 

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ФИЗИКА 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VIА според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
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ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: природно-математички науки  
Научно поле: физика 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  учествува во обработка на нуклеарно-медицинските 
студии под надзор на специјалист; 

 се грижи за правилната работа и учествува во 
редовните контроли на нуклеарномедицинските  
инструменти;  

 учествува во контрола на пацентите кои примиле 
радиојодна терапија и на просторијата каде што се 
аплицира радиојодната терапија; 

 се грижи за отстранување и привремено складирање на 
радиоактивниот отпад; 

 учествува во изработка на научноистражувачки 
трудови; 

 учествува во дежурствата на институтот, работи во 
смени според предложениот распоред од 
раководителот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум;  

 учествува во работни тела и комисии предложени од 
раководителот на институтот.  

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  28 

Шифра: ЗДР 03 01 Д02 009 

Ниво: Д02 

Назив на работното место: ДРУГ МАГИСТЕР ЗДРАВСТВЕН СОРАБОТНИК  

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕР 
МАГИСТЕР 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VIА според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: фармација/ академска студиска програма 
за дипломиран лабораториски биоинженер и магистерски 
студии од областа на фармацијата/ 

Опис на работата на работното  
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место: 

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски: - учествува во собирање биолошки материјал, прибирање, 
обработување на примероците и складирање на собраниот 
биолошки материјал во биобанка; 
- учествува во подготвување на набавки и комплетна 
евиденција за извршените набавки, пополнување на 
различни типови на обрасци – согласно законските 
прописи; 
- ја одржува апаратурата и одговара за нејзината 
исправност помага во изведувањето на наставата; 
- учествува во техничкото спроведување на внатрешната  
контрола на квалитетот на работењето и доколку има 
потреба, теренско работење согласно со распределените 
задачи, континуирана медицинска едукација во 
соодветните стручни здруженија; 
- пополнување формулари и водење евиденција; 
- изведува комплексни молекуларни анализи, особено 
базирани на современи технологии; 
- учествува во научно истражување. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  29 

Шифра: ОБН 03 02 Г02 002 

Ниво: Г02 

Назив на работното место: ВИШ ЛАБОРАНТ 

Звање на работното место: МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ СО ВИСОКО 
ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VI според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: медицински науки и здравство/ студиска 
програма за тригодишни стручни студии за медицинско- 
лабораториски аналитичар/ 

Други посебни услови: Завршени специјалистички стручни студии за 
микробиолошки анализи 

Опис на работата на работното 
место:  
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Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  учествува во собирање биолошки материјал, 
прибирање, обработување, замрзнување и одмрзнување 
на примероците и складирање на собраниот биолошки 
материјал во биобанка; 

 учествува во подготвување на набавки и комплетна 
евиденција за извршените набавки, пополнување на 
различни типови на обрасци – согласно законските 
прописи и учествува во изготвување на планот за јавни 
набавки; 

 рутинско контролирање и самостојно изработување на 
анализите и ја одржува апаратурата и одговара за 
нејзината исправност;  

 помага во изведувањето на наставата; 
 прима и врши контрола на е-тестови; 
 учество во техничкото спроведување на внатрешната  

контрола на квалитетот на работењето и доколку има 
потреба, теренско работење согласно со 
распределените задачи, континуирана медицинска 
едукација во соодветните стручни здруженија; 

 учество во подготовка на документација и одржување 
на имплементиран ISO стандард;  

 складирање и отпрема на медицинскиот отпад, 
(пополнување формулари и водење евиденција за 
отпремениот медицински отпад). 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 
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Шифра: ЗДР 03 01 Д04 003 

Ниво: Д04 

Назив на работното место: ДРУГ ДИПЛОМИРАН ЗДРАВСТВЕН СОРАБОТНИК  

Звање на работното место: ДИПЛОМИРАН ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕР 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VI според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 180/240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: фармација/ академска студиска програма 
за дипломиран лабораториски биоинженер/ 

Опис на работата на работното 
место:  



 34 

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  учествува во собирање биолошки материјал, 
прибирање, обработување, замрзнување и одмрзнување 
на примероците и складирање на собраниот биолошки 
материјал во биобанка; 

 учествува во подготвување на набавки и комплетна 
евиденција за извршените набавки, пополнување на 
различни типови на обрасци – согласно законските 
прописи;  

 ја одржува апаратурата и одговара за нејзината 
исправност;  

 помага во изведувањето на наставата; 
 учество во техничкото спроведување на внатрешната  

контрола на квалитетот на работењето и доколку има 
потреба, теренско работење согласно со 
распределените задачи, континуирана медицинска 
едукација во соодветните стручни здруженија и 

 складирање и отпрема на медицинскиот отпад, 
(пополнување формулари и водење евиденција за 
отпремениот медицински отпад).  

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  31 

Шифра: ОБН 03 02 Г03 001 

Ниво: Г03 

Назив на работното место: ЛАБОРАНТ 

Звање на работното место: РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР/ТЕХНОЛОГ 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VI според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 180/240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Научно подрачје: медицински науки и здравство/ студиска 
програма за тригодишни стручни студии за радиолошки 
технолог/ 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  самостојно или под контрола на лекарот аплицира 
радиофармацевтски препарати; 
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 самостојно или под контрола на физичарот изведува 
нуклеарно медицински испитувања; 

 учествува во складирање и отпремување на 
медицински и радиоактивен отпад;  

 учествува во изработката на излезните резултати од 
нуклеарно медицинките испитувања; 

 се грижи за исправноста на инструментите и учествува 
во нивната редовна контрола; 

 изведува елуција на радиоактивен трасер, обележување 
на радиофармацевтски препарати, подготвување 
поединечни дози и контрола на квалитет на 
радиофармацевтиците.  

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  32 

Шифра: ОБН 03 02 Г03 001 

Ниво: Г03 

Назив на работното место: ЛАБОРАНТ 

Звање на работното место: ВИШ ЛАБОРАНТ/МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 
 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VI според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 180/240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен и ниво на квалификации 
VA според Македонската рамка на квалификации и 
стекнати најмалку 60/120 кредити според ЕКТС или вишо 
образование. 
Научно подрачје: медицински науки и здравство /студиска 
програма на тригодишни стручни студии за: медицински 
лаборант; медицинска сестра/техничар 

 
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Остварување научна, високостручна здравствена и 
применувачка дејност на Институтите. 

Работни задачи и обврски:  учествува во прием на пациенти и 
медицински(биолошки) материјал; 

 учествува во собирање биолошки материјал, 
прибирање, обработување, замрзнување и одмрзнување 
на примероците и складирање на собраниот биолошки 
материјал во биобанка; 
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 учествува во подготвување на набавки и комплетна 
евиденција за извршените набавки, пополнување на 
различни типови на обрасци – согласно законските 
прописи;  

 ја одржува апаратурата и одговара за нејзината 
исправност;  

 помага во изведувањето на наставата; 
 учество во техничкото спроведување на внатрешната  

контрола на квалитетот на работењето и доколку има 
потреба, теренско работење согласно со 
распределените задачи, континуирана медицинска 
едукација во соодветните стручни здруженија и 

 складирање и отпрема на медицинскиот отпад, 
(пополнување формулари и водење евиденција за 
отпремениот медицински отпад). 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  33 

Шифра: ОБН 03 02 Г03 001 

Ниво: Г03 

Назив и звање на работното 
место: 

 ЛАБОРАНТ  
 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VA според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 60 кредити според 
ЕКТС, односно средно стручно образование за медицински 
лабораториски техничар. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Помагање во остварувањето на научната, високостручната 
здравствена и применувачката дејност 

Работни задачи и обврски:  подготвува материјал за изведување на практичната 
наставата, стручната и научноистражувачката  работа и 
врши технички работи во врска со организација на 
писмените и практичните испити; 

 се грижи за лабораториската опрема, стакларијата  и 
другите садови и одговара за нивната исправност;  

 врши технички работи кои се однесуваат на 
организација, подготвување и изведување на сите 
облици на настава (додипломска, постдипломска, 
специјалистичка  и докторски студии); 

 се грижи за лабораториските животни, го контролира 
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развојот на лабораториските животни, 
микроорганизами и помага при експерименти и зафати 
на експериментални животни; 

 зема биолошки материјал од пациенти. 

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 

  

Реден број:  34 

Шифра: ОБН 03 02 Г03 001 

Ниво: Г03 

Назив на работното место: ЛАБОРАНТ 

Назив и/или звање на работното 
место: ХЕМИСКИ ТЕХНИЧАР 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
– ниво на квалификации VA според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 60 кредити според 
ЕКТС, односно средно стручно образование за хемиско 
технолошки техничар. 

Други посебни услови:  

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Помагање во остварувањето на научната, високостручната 
здравствена и применувачката дејност 

Работни задачи и обврски:  изведува лабораториски анализи и аналитички хемиски 
мерења; 

 хемиски анализи на крв, ткива и органи на 
експериментални животни; 

 одржување на лабораториска опрема, деконтаминација 
на работни места и водење на лабораториски дневник; 

 учествува во дежурствата на институтот, работи во 
смени според предложениот распоред од 
раководителот на институтот, а усвоен од стручниот 
колегиум;  

 учествува во работни тела и комисии предложени од 
раководителот на институтот.  

Одговара пред: Декан и Раководител на Институт. 
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Работна карта – Прилог бр. 1 
 
Институт за медицинска и експериментална биохемија (Катедра за медицинска хемија и 
Катедра за биохемија и клиничка биохемија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30117 
Биохемија 
(медицинска хемија) 
30210 
Клиничка бихемија 

7 4 6 

 
Институт за анатомија (Катедра за анатомија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30100 
Анатомија 8 4 5 

 
Институт за медицинска хистологија и ембриологија (Катедра за хистологија со 
ембриологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30101 
Хистологија 
30102 
Ембриологија 
30103 
Цитологија 

4 2 4 

 
Институт за медицинска и експериментална физиологија со антропологија (Катедра за 
физиологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30104 
Физиологија 
30103 
Цитологија 
30809 
Спортска и училишна 
медицина 

8 4 7 

 
 

2 
 
 

 
Институт за микробиологија и паразитологија  (Катедра за микробиологија со 
паразитологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30108 
Микробиологија 
30109 
Бактериологија 
30110 
Вирусологија 
30111 

8 4 4 
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Паразитологија 

 
Институт за патологија  (Катедра за патологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти) 

Асистенти 
докторанди 

30106 
Патолошка анатомија 

10 5 9  
 

1 
 

 
Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина (Катедра за патолошка 
физиологија и Катедра за нуклеарна медицина) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30118 
Патолошка 
физиологија 
30214 
Нукларна медицина 

7 4 7  

 
Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина  (Катедра за медицинска 
физика) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30116 
Медицинска физика 2 1 2 

 
Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија (Катедра за 
фармакологија со токсикологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Научни 
работници од 
сродни 
научни 
подрачја 

Насловни 
звања 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти) 

Асистенти 
докторанди 

30107 
Фармакологија 
30114 
Токсикологија 
30211 
Клнничка 
фармакологија 

 
6 

 
3 

 
 

3 

 
 

2 
 

6  

 
 

3 

 
Институт за имунологија и хумана генетика (Катедра за имунологија) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти) 

3112 
Имунологија 3 (1 од 

Институт за 
трансфузиона 
медицина и 2 

од Институт за 
имунологија)  

2 (1 од 
Институт за 

трансфузиона 
медицина и 1 
од Институт 

за 
имунологија) 

3 
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Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика (Катедра за 
епидемиологија со статистика и информатика) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30203 
Епидемиологија 
30800 
Епидемиологија 
30803 
Здравствена 
статистика и 
информатика 

6 3 2 

 
Институт за социјална медицина  (Катедра за социјална медицина) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30810 
Историја на 
медицината 
30812 
Здравствени кадри и 
едукација 
30813 
Економика на 
здравство 
30814 
Здравствено 
осигурување, 
квалитет на 
здравствено 
осигурување 
30815 
Здравствен менаџмент 
30816 
Здравствено 
воспитание и 
промоција на 
здравството 
30817 
Здравствени 
индикатори 
(индикатори за 
здравствена состојба 
на населението) 

6 (4 од 
Институт за 
социјална 

медицина и 2 
од наставна 

база) 

3 (2 од 
Институт 

за 
социјална 
медицина 

и 1 од 
наставна 

база) 

4 (3 од 
Институт за 
социјална 

медицина и 1 
од наставна 

база) 

 
Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија (Катедра за 
судска медицина и Катедра за медицинска етика) 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30225 
Судска медицина 
30904 
Форензичнапсихијатрија  
30802 Медицинска 
етика и деонтологија  

7 4 5 

 
 

3 
 
 

 
Катедра за радиологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 

помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 
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30221 
Радиологија 
 11 6 10 

 
1 
 

 
 
Катедра за интерна медицина 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30225 Интерна медицина 

30223 Геријатрија 

30501 Здравствена нега 

/ /  

70 

 

 

22 

30202 Ендокринологија и 

заболување на метаболизмот 
5 3   

30206 Хематологија  6 3   

30207 Хепато-гастро-ентерологија 9 5   
30209 Кардиологија 11 6   

30212 Нефрологија 9 5   

30218 Пулмологија со фтизиологија 9 5   

30222 Ревматологија 5 3   

30211 Токсикологија 4 2   

 
Катедра за педијатрија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30217 
Педијатрија 
30507  
Детски болести со нега 
на болно и здраво дете  

20 10 32 
 

5 

 
Катедра за инфективни болести 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30208 Инфектологија 
30224  
Тропски и карантински 
заболувања 

6 3 8  

 
Катедра за неврологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30213 
Неврологија 
 12 6 13 
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Катедра за психијатрија и медицинска психологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30900  
Ментална хигиена 
30901  
Психосоматика 
30902  
Детска психијатрија 
30903 
Психопатологија 
30905  
Психотерапија 
30906  
Психоанализа 
30907 
Психофармактерапија 
30508  
Медицинска 
психологија 
30509  
Медицинска 
социологија 

14 7 15 

 
 
 
 
 

1 
 
 

 
Катедра за онкологија со радиотерапија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30220  
Онкологија 
 5 3 6  

1 
 
Катедра за дерматовенерологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30201 
Дерматовенерологија 
 5 3 6 

 
Катедра за хирургија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници* 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти) ** 

Асистенти 
докторанди 

30309 
Хирургија 
30501 
Здраствена нега 

/ / 70 13 

30301 
Кардиохирургија 2 1   
30302 
Неврохирургија 6 3   
30303 
Урологија 5 3   
30304 
Детска хирургија 5 3   
30305 
Пластична хирургија 5 3   
30306 
Дигестивна хирургија 8  4  

 

30307 
Торакална хирургија 4  2   
30308 
Трауматологија 6 3   
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* Бројот на наставнo-научни работници од универзитетските клиники кои ја 

сочинуваат катедрата по хирургија се распределуваат на следниов начин: 
а) Кардиохирургија - 2 од ЈЗУ УК за државна кардиохирургија - Скопје; 
в) Неврохирургија - 5 од ЈЗУ УК за неврохирургија- Скопје и 1 од наставна база 

(ЈЗУ УК по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски" - Скопје); 
г)  Урологија – 4 од ЈЗУ УК за урологија - Скопје и 1 од наставна база (ЈЗУ УК 

по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски" - Скопје); 
д) Детска хирургија - 5 од ЈЗУ УК за детска хирургија - Скопје; 
ѓ) Пластична хирургија - 5 од ЈЗУ УК за пластична и реконструктивна хирургија 

- Скопје; 
е) Дигестивна хирургија - 7 од ЈЗУ УК за дигестивна хирургија - Скопје и 1 од 

наставна база (ЈЗУ УК за хируршки болести ,,Св.Наум Охридски" - Скопје); 
ж) Торакална хирургија – 4 од ЈЗУ УК за торакална и васкуларна хирургија - 

Скопје; 
з) Трауматологија - 5 од ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ - Скопје и 1 од наставна база 

(ЈЗУ УК по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски" - Скопје); 
 
 ** Бројот на соработници од одредени научни области да не биде помал од 2. 
 
 
Катедра за ортопедија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30215  
Ортопедски болести 
 6 3 3  

 
Катедра за офталмологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30219  
Офталмологија  2 1 5 

 
 
Катедра за оториноларингологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30216 
Оториноларингологија 
 

9 5 10  
2 

 
Катедра за гинекологија и акушерство 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30205  
Гинекологија и 
акушерство 
30505 

27 14 38 
 

3 
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 Гинекологија и 
акушерство со нега  
 

 
 

 
Катедра за анестезиологија со реанимација 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30200  
Анестезиологија  
30300  
Анестезиологија и 
реанимација 
30501  
Здравствена нега 

5 3 7  

 
 
Катедра за хигиена 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30500  
Хигиена 
30811  
Здравствена екологија 

5 3 4 

 
Катедра за физикална медицина и рехабилитација 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30204  
Физикална медицина и 
рехабилитација 
30506  
Физикална медицина 
со принципи на 
рехабилитација 

   7    4 8 

 
Катедра за трансфузиологија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30225 
Трансфузиологија 
 2 1 3  1 

 
Катедра за медицина на трудот 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

Асистенти 
докторанди 

30807 
Медицина на трудот  5 3 4  

1 
 
Катедра за семејна медицина 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
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асистенти)  

30225 
Семејна медицина 
 2 1 2 

 
Катедра за хумана генетика 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30115  
Медицинска генетика  3 (2 од 

Институт за 
имунологија 
и 1 од ЈЗУ 

УК за 
педијатрија) 

2 (2 од ЈЗУ 
УК за 

педијатрија) 

4 (2 од 
Институт за 
имунологија 
и 2 од ЈЗУ 

УК за 
педијатрија) 

 
За стручни предмети од тригодишни стручни студии по логопедија 
 

Научна област Наставно-
научни 
работници 

Научни 
работници 

Соработници  
(асистенти, 
помлади 
асистенти)  

30511 
Логопедија 4 од ЈЗУ 

Завод за 
рехабилитаци

ја на слух, 
говор и глас - 

Скопје 

2 3 
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Работна Карта (Работни места на друг наставвен кадар) - Прилог бр.2 
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Доктор по медицина   2 2 2 2 5 3 2 3  2 2 25 
Доктор по медицина-
специјалист   1 1 2 2 3  1 1 3  1 1   16 
Генетски советник           1  1 
Дипломиран 
фармацевт/Магистер по 
фармација       1   1   4 2       8 
Дипломиран 
фармацевт/Магистер по 
фармација- специјалист       1       1        2 
Дипломиран инженер по 
хемија              1        1 
Дипломиран инженер 
биотехнолог специјалист                     1   1 
Дипломиран инженер по 
биологија      1     1   1 1  1 1   6 
Дипломиран инженер по 
биологија - биохемија и 
физиологија        1     1 
Дипломиран биолог               1         1 
Дипломиран молекуларен 
биолог               1      1   2 
Дипломиран молекуларен 
биолог- специјалист        1   1  2 
Дипломиран инженер по 
биологија- специјалист            1   1        2 
Дипломиран инженер по 
биологија - биохемија и 
физиологија - специјалист        1     1 
Дипломиран инженер по 
физика                 2       2 
Дипломиран инженер по 
физика-специјалист                 2       2 
Дипломиран лабораториски 
биоинженер магистер           1  1 
Дипломиран лабораториски 
биоинженер        2   2  4 
Лаборант со високо 
образование    2      1      1 1   5 
Виш лаборант    3 3  1  1 6 1   1 1 3   20 
Медицинска сестра         1  1  2 
Лаборант 1 3 13 2 2 10   2 5 2 3   43 
Хемиски техничар       1                 1 
Радиолошки 
техничар/технолог               2 10       12 
Вкупно даватели на јавни 
услуги 1 9 22 10 7 28 5 22 30 6 19 2 161 
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V. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ 
КАДАР 

 

Реден број:  01 

Шифра: ОБН 01 02 А02 001 

Ниво: А2 

Назив и/или звање на работното 
место: СЕКРЕТАР   

Број на извршители: 1 

Други посебни услови: Положен правосуден испит 

Вид на образование: Научно поле:  
- правни науки.  

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Раководење, обединување и координирање на работите од 
делокругот на Стручната и административната служба 

Работни задачи и обврски:  раководи со Стручната и административна служба; 
 организирање, координирање, насочување  надзор и 

контрола на работата на Стручната и административна 
служба; 

 ги распоредува работите и работните задачи по 
организациони единици, дава упатства за работата и 
стручна помош и го следи извршувањето на доделените 
работи и работни задачи; 

 се грижи за уредноста и ажурноста на работата по 
предметите и за таа цел свикува и раководи со 
работните состаноци на Стручната и административна 
служба;      

 ги следи прописите и укажува за нивната примена на 
органите на Факултетот; 

 се грижи за подготовка и обработување на материјалите 
за седниците на органите и телата на Факултетот, како и 
за подготвување на одлуките и општите акти што ги 
донесуваат овие органи и тела; 

 ги следи и се грижи за навремено извршување на 
одлуките и заклучоците на органите на управување, 
стручните органи и тела, како и нивните помошни тела; 

 по овластување на деканот го застапува Факултетот во 
правни работи, во согласност  со законските прописи. 

Одговара пред: Деканот  
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 
 

Реден број:  02 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 005 

Ниво: Б4 

Назив и/или звање на работното 
место: 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ 
ПРАШАЊА 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле:  
- правни науки; 
- економски науки; 
- машинство. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Раководење, обединување и координирање на работите од 
делокругот на одделението 

Работни задачи и обврски: - непосредно раководи со одделението и ги организира, 
насочува, координира и ги контролира работите во 
одделението; 

- ги врши најсложените работни задачи и обврски во 
одделението и ги распоредува работните задачи и 
обврски во одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор врз 
спроведувањето на постапките за запишување 
студенти, врз формирањето, водењето и чувањето на 
досиејата на студентите и врз водењето на 
електронското досие на студентите; 

- врши непосредна контрола и надзор врз водењето на 
матичните книги на запишани и главните книги на 
дипломирани студенти и издавањето потврди, 
уверенија, дипломи и други исправи на студентите; 

- се грижи за спроведувањето на правилата за студирање 
и прописите од делокругот на работата, како и за 
спроведуваање на одлуките на органите на Факултетот 
кои се однесуваат на делокругот на работата на 
одделението; 

- се грижи за имплементацијата на ЕКТС и 
остварувањето на соработката со други Факултети во 
рамките на Универзитетот и со други Факултети во 
врска со примената на ЕКТС; 

- изготвува предлог – план за работата на одделението и 
изготвува извештаи за спроведувањето на програмата 
за работа на одделението; 

- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 
одделни прашања и проблеми од делокруг на 
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одделението; 
- соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
службеници на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението; 

- врши активности поврзани со промоција на 
дипломирани студенти. 

Одговара пред: Секретарот 

  

Реден број:  03 

Шифра: ОБН 01 02 В02 005 

Ниво: В2 

Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ СОРАБОТНИК  ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле: 
- правни науки;  
- економски науки. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Стручна поддршка за остварувањето на правата и 
обврските на студентите и за потребите на наставата 

Работни задачи и обврски:   врши работни задачи и обврски во одделението; 
 ги спроведува постапките за запишување студенти, 

формирањето, водењето и чувањето на досиејата на 
студентите и водењето на електронското досие на 
студентите; 

 ги води матичните книги на запишани и главните книги 
на дипломирани студенти и издава потврди, уверенија, 
дипломи и други исправи на студентите; 

 врши проверка на уплатите на партиципацијата, 
кофинансирањето и другите надоместоци од страна на 
студентите; 

 ги следи и ги применува правилата за студирање и 
другие прописите од делокругот на работата, како и ги 
спроведуваа одлуките на органите на Факултетот кои се 
однесуваат на делокругот на работата на одделението; 

 подготвува материјали во врска со предлог – планот за 
работата на одделението и за изготвување извештаи за 
спроведувањето на програмата за работа на 
одделението. 
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Одговара пред: Раководителот на одделението   

  

Реден број:  04 

Шифра: ОБН 01 02 В04 005 

Ниво: В4 

Назив и/или звање на работното 
место: 

ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА СТУДЕНТСКИ 
ПРАШАЊА 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле:  
- правни науки; 
- економски науки; 
- медицински науки и здравство. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Стручна поддршка за остварувањето на правата и 
обврските на студентите и за потребите на наставата 

Работни задачи и обврски:  под надзор и контрола ги  спроведува постапките за 
запишување студенти, формирањето, водењето и 
чувањето на досиејата на студентите и водењето на 
електронското досие на студентите; 

 под надзор и контрола ги води  матичните книги на 
запишани и главните книги на дипломирани студенти и 
издавањето на потврди, уверенија, дипломи и други 
исправи на студентите; 

 врши проверка на уплатите на партиципацијата, 
кофинансирањето и другит надоместоци од страна на 
студентите; 

 ги следи и ги применува правилата за студирање и 
другие прописите од делокругот на работата, и 
учествува во спроведувањето на одлуките на органите 
на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на 
работата на одделението; 

 подготвува материјали во врска со предлог – планот за 
работата на одделението и за изготвување извештаи за 
спроведувањето на програмата за работа на 
одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението   

  

Реден број:  05 
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Шифра: ОБН 01 02 Г02 006 

Ниво: Г2 

Назив и/или звање на работното 
место: 

ВИШ РЕФЕРЕНТ АДМИНИСТРАТОР ЗА 
СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 

Број на извршители: 3 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Стручна поддршка за остварувањето на правата и 
обврските на студентите и за потребите на наставата 

Работни задачи и обврски:  спроведува наједноставни рутински работни задачи и 
обврски во одделението; 

 под надзор и контрола на раководителот на одделението 
помага во спроведување на постапките за запишување 
студенти;  

 го формира, води и чува студентското досие со 
потребната документација, се грижи за нивната 
исправност и го води и електронското досие на 
студентите; 

 помага во водењето на  матичните книги на запишани и 
главните книги на дипломирани студенти  

 учествува во издавањето на потврди, уверенија, 
дипломи и други исправи на студентите; 

 врши проверка на уплатите на партиципацијата, 
кофинансирањето и другит надоместоци од страна на 
студентите; 

 врши прием на пријави за испит и нив ги доставува до 
предметните наставници, ги обработува и ги средува; 

 ги следи и ги применува правилата за студирање и 
другие прописите од делокругот на работата, и 
учествува во  спроведувањето на  одлуките на органите 
на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на 
работата на одделението; 

 подготвува материјали во врска со предлог – планот за 
работата на одделението и за изготвување извештаи за 
спроведувањето на програмата за работа на 
одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението   
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ,  МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
 

Реден број:  06 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 007 

Ниво: Б4 

Назив и/или звање на работното 
место: 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ, МАГИСТЕРСКИ И 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле: 
- правни науки; 
- економски науки. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Раководење, обединување и координирање на работите од 
одделението 

Работни задачи и обврски: - непосредно раководи со одделението и ги организира, 
насочува, координира и ги контролира работите во 
одделението; 

-  ги врши најсложените работни задачи и обврски во 
одделението, ги распоредува работните задачи и обврски 
во одделението, изготвува предлози, дава иницијативи за 
решавање на одделни прашања и проблеми од 
делокругот на одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор врз спроведувањето 
на постапките за запишување студенти, врз 
формирањето, водењето и чувањето на досиејата на 
студентите на магистерски и докторски студии; 

- врши непосредна контрола и надзор врз водењето на 
матичните книги на запишани и главните книги на 
дипломирани студенти и издавањето потврди, уверенија, 
дипломи и други исправи на студентите на магистерски 
и докторски студии; 

- соработува со другите административни службеници од 
Факултетот и соодветното одделение на Универзитетот 
за прашања од делокруг на одделението; 

- изготвува дописи од делокругот на одделението; 
- подготовува материјали и учествува во работата во 

соодветните комисии, како и подготвува материјали за 
седници на органите на Факултетот и врши реализација 
на актите од седниците; 

- ги следи и применува прописите од делокругот на 
одделението и прописите поврзани со извршувањето на 
работите. 



 53 

Одговара пред: Секретарот 

  

Реден број:  07 

Шифра: ОБН 01 02 В02 007 

Ниво: В2 

Назив и/или звање на работното 
место: 

ВИШ СОРАБОТНИК ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ, 
МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле: 
- правни науки; 
- економски науки; 
- хуманистички науки. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Изготвување стручни анализи од делокруг на одделението 

Работни задачи и обврски:  врши работни задачи и обврски во одделението; 
 спроведува  постапка  за запишување студенти, 

формирањето, водењето и чувањето на досиејата на 
студентите на магистерски и на докторски студии и 
водењето на електронското досие на студентите, како и за 
за запишување на специјализација односно 
супспецијализација, формирањето, водењето и чувањето 
на досиеата и водењето на електронското досие на 
специјализантите односно супспецијализантите; 

 ги води матичните книги на запишани и главните книги 
на дипломирани студенти на магистерски студии и на 
докторски студии и издава потврди, уверенија, дипломи 
и други исправи на студентите; 

 врши прием и средување на пријави за испити; 
 издава потврди, уверенија и други исправи на 

специјализантите односно супспецијализантите; 
 ги следи и ги применува правилата за студирање на 

магистерски студии и на докторски студии и другите 
прописите од делокругот на работата, како и ги 
спроведуваа одлуките на органите на Факултетот кои се 
однесуваат на делокругот на работата на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 
 
 

Реден број:  08 
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Шифра: ОБН 01 02 В03 007 

Ниво: В3 

Назив и/или звање на работното 
место: 

СОРАБОТНИК ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ, 
МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

Број на извршители: 2 

Вид на образование: Научно поле: 
- правни науки; 
- економски науки; 
- технички науки. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Изготвување стручни анализи од делокруг на одделението 

Работни задачи и обврски:  спроведува  постапка  за запишување студенти, 
формирањето, водењето и чувањето на досиејата на 
студентите на магистерски и на докторски студии и 
водењето на електронското досие на студентите, како и за 
за запишување на специјализација односно 
супспецијализација, формирањето, водењето и чувањето 
на досиеата и водењето на електронското досие на 
специјализантите односно супспецијализантите; 

 издава потврди, уверенија и други исправи на 
специјализантите односно супспецијализантите; 

 ја следи реализацијата на плановите и програмите  за 
специјализации односно супспецијализации; 

 ги следи и применува прописите од областа на 
здравствената заштита, правилата за студирање на 
магистерски студии и на докторски студии  и другите 
прописите од делокругот на работата; 

  ги спроведуваа одлуките на органите на Факултетот 
кои се однесуваат на делокругот на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  09 

Шифра: ОБН 01 02 Г02 006 

Ниво: Г2 

Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ РЕФЕРЕНТ АДМИНИСТРАТОР 

Број на извршители: 1 
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Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Административни работи од делокругот на одделението 

Работни задачи и обврски:  самостојно врши помошно-стручни , административно-
технички работи  од делокругот на работа на 
одделенеието; 

 помага  во  спроведувањето на  постапките за 
запишување специјализанти и супспецијализанти, 
магистерски и докторски студии; 

 ги ажурира  досиејата на специјализантите и 
супспецијализантите, магистрантите и докторандите; 

 врши и работи и задачи согласно со упатствата и 
насоките  дадени од раководителот на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението. 
 
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕЧНО РАБОТЕЊЕ 
 

Реден број:  10 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 008 

Ниво: Б4 

Назив и/или звање на работното 
место: 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
БИБЛИОТЕЧНО РАБОТЕЊЕ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле: 
- филолошки науки; 
- библиотекарство. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Раководење, обединување и координирање на работите од 
делокругот на одделението 

Работни задачи и обврски:  непосредно раководи со извршување на работи и 
работни задачи во Централната библиотека и 
Студентската читална и им дава упатства за стручната 
работа на вработените; 

 се грижи за набавка, одржување и користење на 
библиотечниот фонд; 

 се грижи за создавање и ажурирање бази на податоци за 
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наставно-научниот, научниот и соработничкиот кадар 
на Медицинскиот факултет (биографија, рецензии за 
избори и реизбори) бази на податоци за магистерски и 
докторски тези и за научноистражувачките проекти на 
наставно-научниот, научниот и соработничкиот кадар 
на Медицинскиот факултет; 

 соработува со медицинските институтции/библиотеки 
од земјава и од странство, соработува и изготвува 
извештаи за НУБ "Св. Климент Охридски" и Центарот 
ВБМ и статистички извештаи за Државниот и 
Градскиот завод за статистика и за Ректоратот на 
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"; 

 го води меѓубиблиотечното зајмување; 
 за потребите на биомедицинските стручњаци и 

студентите пребарува литература на Интернет и на 
магистрантите и докторандите им помага со препораки 
за печатење трудови во списанија; 

 внесува дел од книжниот фонд во заедничката база на 
податоци и ги проверува податоците внесени во базата 
COBISS од фондот на Библиотеката; 

 учествува во работата на Комисијата за библиотечно-
информациско работење, ги подготвува записниците и 
се грижи за спроведување на донесените одлуки; 

 за потребите на деканатот прави преводи од македонски 
на англиски јазик и обратно. 

Одговара пред: Секретарот 

  

Реден број:  11 

Шифра: ОБН 01 02 В02 008 

Ниво: В2 

Назив и/или звање на работното 
место: 

ВИШ СОРАБОТНИК ЗА БИБЛИОТЕЧНО 
РАБОТЕЊЕ 

Број на извршители: 2 

Вид на образование: Научно поле: 
- филолошки науки; 
- природно-математички науки; 
- библиотекарство. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Стручна поддршка во обработка и користење на 
библиотечниот материјал 

Работни задачи и обврски:  врши најсложени работни задачи во одделението; 
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 спроведува постапки за техничка и компјутерска 
обработка на библиотечниот материјал и негова 
евиденција согласно со важечките библиотечни 
стандарди; 

 учествува во преведувањето на македонски јазик на 
доделените дескриптори од MeSH; 

 предметните и тематски определници ги внесува во 
COBISS  со системот; 

 учествува во стручната предметна обработка на 
новопримените книги, учебници, магистериуми, 
докторати и друг вид монографски публикации 
согласно со класификацијата UDC; 

 учествува во подготовка на комисиски записници за 
списанија,  книги и другите публикации добиени како 
подарок, размена или задолжителен примерок; 

 учествува во изнаоѓање на литература од книжниот 
фонд на Библиотеката и пребарува литература во базите 
на податоци до кои Библиотеката има авторизиран 
пристап и до други извори на информации на интернет. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 

  

Реден број:  12 

Шифра: ОБН 01 02 В03 008 

Ниво: В3 

Назив и/или звање на работното 
место: СОРАБОТНИК ЗА БИБЛИОТЕЧНО РАБОТЕЊЕ 

Број на извршители: 2 

Вид на образование: Научно поле: 
- филолошки науки; 
- природно-математички науки; 
- библиотекарство. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Стручна поддршка за прашања поврзани од делокругот на 
одделението 

Работни задачи и обврски:  врши стручна предметна обработка и класификација на 
новопримените книги, учебници, монографии, 
магистериуми, докторати и друг вид монографски 
публикации согласно тезаурусот Medical Subject 
Headings (MeSH); 

 предметните и тематски определници ги внесува во 
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COBISS  со системот; 
 врши стручна предметна обработка на новопримените 

книги, учебници, магистериуми, докторати и друг вид 
монографски публикации согласно со класификацијата 
UDC; 

 ги обработува новопримените списанија, 
новопримените книги, учебници, магистериуми, 
докторати, конгресен материјал и други монографски 
публикации согласно ISBD(S) односно со ISBD(M) и ги 
внесува во COBISS системот; 

 аналитички ги обработува трудовите од македонските 
списанија и ги внесува во COBISS системот; 

 подготвува комисиски записници за списанијата,  
книгите и другите публикации добиени како подарок, 
размена или задолжителен примерок и ги средува 
списанијата, книгите, монографиите на место согласно 
со сигнатурата  и прави годишно средување на 
Инвентарната книга; 

 ги внесува податоците од Билтенот на Универзитетот 
"Св. Кирил и Методиј" во посебен документ за избори и 
реизбори во наставни звања; 

 за потребите на корисниците наоѓа литература од 
книжниот фонд на Библиотеката и пребарува 
литература во базите на податоци до кои Библиотеката 
има авторизиран пристап и до други извори на 
информации на интернет;  

 се грижи за доставување задолжителен примерок од 
докторските дисертации и магистериуми до НУБ "Св. 
Климент Охридски". 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 

 
Реден број:  13 
Шифра: ОБН 01 02 Б04 011  
Ниво: Б4 
Назив и/или звање на работното 
место: 

РAКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА 
ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И 
МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 

Број на извршители: 1 
Вид на образование: Научно поле: 

- економски науки. 
Опис на работата на работното 
место:  
Работни цели: Раководење, организирање и координирање на работите во 

Одделението 
Работни задачи и обврски: - Раководи со одделението и ги организира, насочува и 

координира работите во одделението;  
- Врши непосредна контрола и надзор над извршувањето 

на работите и задачите од делокругот на работа на 
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одделението;  
- Се грижи за усогласеност на документацијата со 

законските и подзаконските прописи и сметководствени 
стандарди и политики и за спроведување на одлуките на 
органите на Факултетот кои се однесуваат на 
делокругот на работата на одделението;  

- Се грижи за обезбедување точна, вистинита, навремена 
и ажурна евиденција на промените во деловните книги;           

- Ја подготвува завршната сметка на Факултетот и други 
извештаи од областа на финансиското работење и нивно 
доставување до надлежните органи;  

- Ја подготвува Буџетската пресметка и Финансискиот 
план на Факултетот (месечен, квартален, годишен) и го 
следи неговото извршување;  

- Обезбедува точна, вистинита, навремена и ажурна 
евиденција на промените во деловните книги;  

- Управува, ја следи и ја контролира состојбата и 
движењето на средствата и изворите на средствата, 
приходите и расходите на Факултетот;  

- Изготува предлог-план за работата на одделението и 
изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за 
работа на одделението;   

- Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата и со раководни 
службеници на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокругот на одделението. 

 
Одговара пред: Секретарот 
  
Реден број:  14 
Шифра: ОБН 01 02 В01 011 
Ниво: В1 
Назив и/или звање на работното 
место: 

СОВЕТНИК ЗА ФИНАНСИСКО, 
СМЕТКОВОДСТВЕНО И МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ  

Број на извршители: 1 
Вид на образование: Научно поле: 

- економски науки. 
Опис на работата на работното 
место:  
Работни цели: Навремено спроведување на процесот на подготовка на 

буџетот и контрола на неговата реализација 
Работни задачи и обврски: - Ја следи и ја применува законската регулатива од 

областа на буџетското работење и финансиската 
контрола;  

- Ја координира подготовката на Буџетската пресметка и  
Финансискиот план на Факултетот (месечен, квартален 
и годишен);  

- Изготвува измена и дополнување на буџетот на 
Факултетот; 

- Ги подготвува предлозите за пренамена на финансиски 
средства по програми и ставки;  
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- Го следи извршувањето и реализацијата на Буџетот на 
Факултетот; 

- Врши контрола на расположливоста на планираните 
средства во буџетот/ финансискиот план пред 
преземање на обврските; 

- Учествува во изготвување на завршната сметка; 
- Врши контрола на евиденцијата, пресметувањето и 

плаќањето на даноците и другите законски обврски на 
Факултетот; 

- Изготвува извештаи, информации и мислења од 
делокругот на буџетското работење. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 
  
Реден број:  15 
Шифра: ОБН 01 02 В02 011 
Ниво: В2 
Назив и/или звање на работното 
место: 

ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ФИНАНСИСКО, 
СМЕТКОВОДСТВЕНО И МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ  

Број на извршители: 1 
Вид на образование: Научно поле: 

- економски науки. 
Опис на работата на работното 
место:  
Работни цели: Навремено спроведување на процесот на подготовка на 

буџетот и контрола на неговата реализација 
Работни задачи и обврски: - Ја следи и применува законската регулатива од областа на 

буџетското работење и финансиската контрола;  
- Учествува во подготвување на Буџетската пресметка и  

Финансискиот план на Факултетот (месечен, квартален и 
годишен);  
- Учествува во изменување и дополнување на буџетот на 

Факултетот; 
- Учествува во подготвување на предлози за пренамена на 

финансиски средства по програми и ставки;  
- Врши обработка и евидентирање на финансиските 

податоци односно признавање на приходите и расходите, 
проценка на билансните позиции, евидентирање на 
амортизацијата и ревалоризацијата и слично; 
- Врши контрола на комплетноста на документацијата и 

нејзината усогласеност со законските и подзаконските 
акти и склучените договори пред да се изврши плаќањето; 
- Изготвува извештаи, информации и мислења од 

делокругот на буџетското работење; 
- Врши и други работи што ќе му ги додели раководителот 

на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 
 
 
Реден број:  16 
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Шифра: ОБН 01 02 Г01 009 
Ниво: Г1 
Назив и/или звање на работното 
место: 

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ 
РАБОТИ 

Број на извршители: 4 
Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 

образование) 
Опис на работата на работното 
место:  
Работни цели: обезбедување на уредно и ажурно внесување на промените 

во деловните книги врз основа на веродостојни, вистинити 
и уредни сметководствени документи 

Работни задачи и обврски: - уредно и ажурно внесување на промените во деловните 
книги врз основа на веродостојни, вистинити и уредни 
сметководствени документи; 
- обработка и евидентирање на финансиските податоци 

односно признавање на приходите и расходите, проценка 
на билансните позиции, евидентирање на амортизацијата 
и ревалоризацијата и слично; 
- сметководствено евидентирање на благајничките 

извештаи (денарски и девизни) во главната книга за 
сметките што се водат на Факултетот; 
- сметководствено евидентирање на побарувањата и 

обврските по шифри на комитенти; 
- евидентирање и пресметување на данокот на додадена 

вредност и подготвување на даночните пријави. 
- пресметување на обврската за персонален данок од доход; 
- врши и други работи што ќе му ги додели раководителот 

на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 
  
Реден број:  17 
Шифра: ОБН 01 02 Г01 007 
Ниво: Г1 
Назив и/или звање на работното 
место: САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЛИКВИДАТОР 
Број на извршители: 1 
Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 

образование) 
Опис на работата на работното 
место:  
Работни цели: обезбедување на уредно и ажурно внесување на промените 

во деловните книги врз основа на веродостојни, вистинити 
и уредни сметководствени документи 

Работни задачи и обврски: - ја комплетира сметководствената документација и врши 
формална, математичка и суштинска контрола на 
комплетноста и исправноста на документацијата; 
- обезбедува внесувањето на промените во деловните книги 

да се врши врз основа на веродостојни, вистинити и 
уредни сметководствени документи; 
- контрола на усогласеноста на документација со 
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законските и подзаконските акти и склучените договори 
пред да се изврши плаќањето; 
- следење на реализацијата на договорите за јавни набавки 

и контрола на усогласеноста на фактурите со договорите; 
- води книга на основните средства (материјална 

аналитичка евиденција) за движниот и недвижниот имот 
на Факултетот; 
- пресметка на амортизацијата и ревалоризацијата; 
- ја води материјалната евиденција на Факултетот 

(евиденција на примените и издадени материјали, ситен 
инвентар и слично од магацинот); 
- врши и други работи што ќе му ги додели раководителот 

на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 
  
Реден број:  18 
Шифра: ОБН 04 05 Г01 008 
Ниво: Г1 
Назив и/или звање на работното 
место: САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЛАГАЈНА 
Број на извршители: 1 
Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 

образование) 
Опис на работата на работното 
место:  
Работни цели: Водење на сите уплати и исплати и нивно евидентирање во 

дневникот на благајната 
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Работни задачи и обврски: - водење на  благајничкото работење на Факултетот; 
- пресметка и исплата на плати на вработените во 

Факултетот; 
- контрола на евиденцијата за редовноста на вработените во 

Факултетот, боледувања и други отсуства од работа и 
други евиденции потребни за пресметка на платите и 
надоместоците на вработените; 
- ги следи законските прописи и другите општи акти од 

областа на сметководствено - финансиското работење, 
платите, даноците и др прописи и се грижи за нивната 
примена; 
- подготовка на обрасци М-4 за вработените во Факултетот 

и нивно доставување до Фондот за ПИОМ; 
- подготвува  прегледи и извештаи за исплата на 

надоместоци преку авторска агенција; 
- подигање на денарски и девизни средства од трезорот и 

Народната банка на РМ за исплата на патни налози, 
сметки во готово и слично; 
- исплата на готовина (денари и девизи) и дознаки во 

странство за потребите на Факултетот; 
- проверка и евиденција на подигнатата готовина по ставки 

и подставки согласно законските и подзаконските акти и 
води  книга на благајната (денарска и девизна); 
- врши и други работи што ќе му ги додели раководителот 

на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 
  
Реден број:  19 
Шифра: ОБН 01 02 Г02 009 
Ниво: Г2 
Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ РЕФЕРЕНТ ФАКТУРИСТ 
Број на извршители: 5 
Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 

образование) 
Опис на работата на работното 
место:  
Работни цели: Навремено фактурирање на услуги 
Работни задачи и обврски: - врши пресметка на цените на здравствените услуги што ги 

вршат институтите на Факултетот на лица кои што се 
здравствено осигурени, во согласност со важечкиот 
ценовник на Фондот за здравствено осигурување на РМ; 
- изготвува излезни фактури врз основа на изготвените 

пресметки за извршени здравствени услуги; 
- врши проверка на подготвените излезни фактури пред 

нивното доставување на потпис до овластеното лице што 
го потврдува со свој потпис на фактурата; 
- ги подготвува фактурите за нивно испраќање (ги 

ковертира, ги адресира и сл.); 
- подготвува листа на излезни фактури која што со 

примерок од фактурата се доставува до  сметководството 
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на Факултетот за понатамошна обработка и книжење; 
- води евиденција за вратените фактури и презема мерки за 

отстранување на причините за нивното враќање; 
- врши и други работи што ќе му ги додели раководителот 

на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 
  
Реден број:  20 
Шифра: ОБН 01 02 Г02 004 
Ниво: Г2 
Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ РЕФЕРЕНТ  ЗА  МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ 
Број на извршители: 1 
Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 

образование) 
Опис на работата на работното 
место:  
Работни цели: - прием и издавање на материјали од  магацинот  
Работни задачи и обврски: - изготвува нарачки по склучени договори со сукцесивна 

испорака; 
- прием, чување и издавање на ситен инвентар, потрошен 

канцелариски, хигиенски и друг  материјал за потребите 
на Факултетот; 
- врши издавање на стоката по доставен документ-

требување; 
- води евиденција за примената и издадената стока во 

софтверот за материјално работење и доставува фактури и 
приемници во законски утврдениот рок до 
сметководството; 
- врши и други работи што ќе му ги додели раководителот 

на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 
 

 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Реден број:  21 
Шифра: ОБН 02 01 Б04 013 
Ниво: Б4 
Назив и/или звање на работното 
место: 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ 

Број на извршители: 1 
Други посебни услови: Положен испит за лице за јавни набавки 
Вид на образование: Научно поле: 

- правни науки; 
- економски науки. 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Раководење, организирање и координирање на работите во 
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Одделението 
Работни задачи и обврски: - организирање, насочување и координација на работата на 

Одделението;  
- вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите и задачите од делокругот на 
работа на Одделението; 
- следење  и примена на  законските и подзаконските акти 

од областа на јавните набавки; 
- се грижи за подготовка на планот за јавни набавки и за 

неговата реализација; 
- се грижи за изготвувањето на договори за јавни набавки и 

нивната усогласеност со тендерската документација; 
- учествува во изготвувањето на одговори по поднесени 

жалби по јавни набавки; 
- се грижи за реализација на одредбите од склучените 

договори поврзани со договорните казни и 
активирање/враќање на гаранциите предвидени во 
договорите за јавни набавки; 
- се грижи за изработка на интерни акти/процедури за 

јавни набавки и следење на нивната примена; 
- подготовка на предлози за прашања од надлежност на 

Одделението. 

Одговара пред: Секретарот 
  
Реден број:  22 
Шифра: ОБН 01 02 В01 013 
Ниво: В1 
Назив и/или звање на работното 
место: 

СОВЕТНИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  

Број на извршители: 1 
Други посебни услови:  Положен испит за лице за јавни набавки 
Вид на образование: Научно поле: 

- правни науки; 
- економски науки. 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Обезбедување на законитост во спроведувањето на 
постапките за јавни набавки 

Работни задачи и обврски: - следење и примена на законската регулатива од областа 
на јавните набавки; 
- самостојно го подготвува планот за јавни набавки и го 

следи неговото извршување; 
- објавува огласи за доделување договори за јавни набавки, 

подготвува решенија/одлуки за јавни набавки и одлуки за 
избор на најповолен понудувач; 
- самостојно подготвува  тендерската документација и дава 

инструкции и совети на Комисијата за јавни набавки; 
- самостојно изготвува   писмена преписка со економските 

оператори (известувања за извршен избор, одговори на 
прашања и сл.); 
- самостојно изготвува договори за јавни набавки и ја 
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следи  нивната реализација од аспект на вредност и 
роковите на извршување; 
- самостојно презема иницијативи за постапување по 

одредбите од склучените договори поврзани со 
договорните казни и активирање/враќање на гаранциите 
предвидени во договорите за јавни набавки;  
- изготвува одговори по поднесени жалби.  

Одговара пред: Раководителот на Одделението 
  
Реден број:  23 
Шифра: ОБН 01 02 В02 013 
Ниво: В2 
Назив и/или звање на работното 
место: 

ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  

Број на извршители: 2 
Други посебни услови: Положен испит за лице за јавни набавки 
Вид на образование: Научно поле: 

- правни науки; 
- економски науки 
- технички науки. 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Обезбедување на законитост во спроведувањето на 
постапките за јавни набавки 

Работни задачи и обврски: - следење и примена на законската регулатива од областа 
на јавните набавки; 
- прибира информации и податоци и помага во изработката 

на планот за јавни набавки; 
- учествува во објавување огласи за доделување договори 

за јавни набавки, подготвување решенија/одлуки за јавна 
набавки и одлуки за избор на најповолен понудувач; 
- прибира информации за подготвување на  тендерската 

документација;  
- учествува во писмената преписка со економските 

оператори (известувања за извршен избор, одговори на 
прашања и сл.); 
- помага во следење на реализацијата на договорите за 

јавни набавки од аспект на вредност и роковите на 
извршување; 
- водење евиденција и досиеја за постапките за јавните 

набавки  и  нивно чување согласно законски утврдените 
рокови;   
- подготвување извештаи за реализираните постапки за 

јавни набавки. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението 
  

 
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ 
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Реден број:  24 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 001 

Ниво: Б4 

Назив и/или звање на работното 
место: 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРАВНИ 
РАБОТИ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле: 
- правни науки. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: - Раководење, обединување и координирање на работите од 
делокругот на одделението 

Работни задачи и обврски: - организирање, насочување и координација на работата на 
одделението и давање стручна помош на административните 
службеници; 

- вршење непосредна контрола и надзор над извршувањето на 
работите и е одговорен е за навремено, квалитетно и 
законито извршување на работите од делокругот на 
одделението; 

- ги следи и укажува за прописите од делокругот на 
одделението и прописите поврзани со извршувањето на 
работите со цел обезбедување законитост во работењето; 

- изготвува поединечни акти, одлуки, информации, анализи од 
областа на правната проблематика за потребите на органите 
на Факултетот; 

- изготвува стручни мислења за одделни правни прашања; 
- подготовува материјали за работата во соодветните комисии 

и седници на органите на Факултетот и врши реализација на 
актите од седниците;  

- соработува со другите административни службеници од 
Факултетот и соодветното одделение на Универзитетот за 
прашања од делокруг на одделението.  

Одговара пред: Секретарот 

  

Реден број:  25 

Шифра: ОБН 01 02 В01 001 

Ниво: В1 

Назив и/или звање на работното 
место: СОВЕТНИК ЗА НОРМАТИВНО - ПРАВНИ РАБОТИ 
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Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле: 
- правни науки. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Изготвување правни работи од делокруг на одделението 

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени работни задачи во 
одделението; 

- дава правна помош на одделенијата  во Деканатот; 
- се грижи за еднаква примена на прописите од основните 

дејности на Факултетот од страна на институтите и 
катедрите на Факултетот; 

- ги подготвува материјалите за седници на органите на 
Факултетот; 

- води евиденција за работата на органите на Факултетот; 
- изготвува прегледи, анализи, информации и други 

материјали за потребите на одделението; 
 се грижи за навремено отпочнување на постапките за избор 

на наставно-научни и научни работници, соработници и 
асистенти докторанди; 

- води ажурна евиденција, ги следи и применува прописите, 
дава мислења и предлози и предлага соодветни мерки и 
активности; 

- води соодветни регистри од делокругот на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  26 

Шифра: ОБН 01 02 В01 026 

Ниво: В1 

Назив и/или звање на работното 
место: СОВЕТНИК- ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР  

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле: 
- техничко-технолошки науки. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Одржување на информатичката комуникациона технологија 

Работни задачи и обврски: - Одржување на информатичката комуникациона технологија; 
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- Грижа за податоците во дигитална форма; 
- Изработка на дигитална мултимедијална документација; 
- Техничка поддршка за корисниците на ИКТ опрема во 

институтот; 
- обавува и други работи кои ќе му бидат доверени од 

раководителот на институтот, катедрата и лабораториите. 
 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  27 

Шифра: ОБН 01 02 В02 014 

Ниво: В2 

Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ 

Број на извршители: 5 

Вид на образование: Научно поле:  
- одбрана и мировни студии; 
- хуманистички науки; 
- правни науки; 
- економски науки. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: - Организација и координација на активностите на деканот, 
продеканите и секретарот/Катедрата 

Работни задачи и обврски: - подготвува материјали за седниците на катедрата/ врши 
подготвителни работи во врска со организирањето на 
состаноци на деканот, продеканите и секретарот;  

- врши технички работи во врска со организацијата на 
писмениот дел на континуираната проверка на знаењата на 
студентите/ се грижи за организацијата и координацијата на 
дневните активности на деканот, продеканите и секретарот; 

- административно го следи редовното исполнување на 
обврските на членовите на катедарата, преку водење 
дневник за наставата/ прима и воспоставува телефонски 
врски и ги упатува странките кои бараат прием кај деканот, 
продеканите и секретарот; 

- ја води архивата на катедрата и ажурира бази на податоци/ 
води дневник (агенда) на работа, ги внесува обврските на 
деканот, продеканите и секретарот и ги  потсетува за нив; 

- ги внесува резултатите од континуираните проверки и 
завршните  испити  во електронскиот картон на студентите  
и во пријавите на студентите  
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- ги заведува пријавите од завршните  испити во дневник за 
испити и ги доставува до службата за студентски прашања и 
изготвува извештај за резултатите од завршните  положени 
испити на студентите 

- учествува во техничко изготвување на годишен предлог-
план за јавни набавки и евентуални негови измени  согласно 
со законот за јавни набавки, под надзор на раководителот на 
катедрата  

- ја  потврдува точноста на доставените материјали, опрема и 
друго, доставени согласно барањето за набавка; 

- води евиденција за присутност на работа и користење на 
годишни одмори и боледувања на  членовите на 
катедрата/обезбедува патни налози за службени патувања на 
деканот, продеканите и секретарот; 

- води сметка за ангажираност на салите за состаноци и 
амфитеатарот во Деканатот а врши и други работи по налог 
на деканот, продеканите и секретарот. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  28 

Шифра: ОБН 01 02 В04 001 

Ниво: В4 

Назив и/или звање на работното 
место: 

ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ 
РАБОТИ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле:  
- правни науки; 
- медицински науки и здравство. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Изготвување правни работи од делокруг на одделението 

Работни задачи и обврски: - спроведува стручно-административни работи во 
одделението; 

- објавува конкурси за избори во звања: 
- се грижи за реализација на конкурсите за избори во звања: 
- води досиеја за избраните лица во наставно-научни , научни 

и соработнички звања и асистенти докторанди; 
- под надзор на раководителот технички ги подготвува 

материјалите за седници на органите на Факултетот; 
- изготвува, прегледи, анализи, информации и други 

материјали за потребите на одделението; 
- води соодветна евиденција на вработените наставници, 
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наставно-научни работници и соработници по звања; 
-  ги следи и применува прописите и предлага соодветни 

мерки и активности. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  29 

Шифра ОБН 01 02 Г01 001 

Ниво: Г1 

Назив и/или звање на работното 
место: ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА ИНСТИТУТ 

Број на извршители: 5 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Административна поддршка на деловното и канцелариското 
работење на Институтот 

Работни задачи и обврски: - учествува во техничкото изготвување на годишен предлог-
план за јавни набавки и евентуални измени во планот, под 
надзор на раководителот на институтот и катедрата;  

- ја  потврдува точноста на испорачаните материјали, опрема 
и друго, доставени согласно со барањето за набавка и ја 
следи испораката на реагенси, китови и тестови, согласно со 
барањата, договорите и планот за јавни набавки; 

- ја води архивата за јавни набавки и архивата на институтот; 
- согласно со динамиката на потрошувачка на реагенси, китови 

и друг потрошен материјал, ги пресметува потребните 
количини за годишен план за јавни набавки, барања за 
објавување на јавни набавки и барања за испорака, согласно со 
договорите за јавни набавки, под надзор на раководителот на 
институтот и катедрата; 

- издава резултати од извршени испитувања на пациенти и на 
курири од болнички установи; 

- обезбедува навремено издавање на резултати за 
хоспитализирани пациенти и врши проверка на отпечатени 
резултати; 

- издава збирни листи за евиденција на примени примероци и  
издадени резултати за болнички установи;  

- побарува материјали за земање примероци и друг потрошен 
материјал од лицето задолжено за чување на тие материјали 
на институтот; 

- ги уплаќа наплатените средства во финансовата служба и 
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одговара за извршената наплата и уплата и се грижи за ; 
за примена на  регулативата на ФЗО за ослободување од 
партиципација и постапува соодветно на препораките; 

- води евиденција за присутност на работа и користење на 
годишни одмори и боледувања на вработените на 
институтот. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  30 

Шифра ОБН 01 02 Г01 001 

Ниво: Г1 

Назив и/или звање на работното 
место: ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА КАТЕДРА 

Број на извршители: 4 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: - Административна поддршка на деловното и канцелариското 
работење на Катедрата 

Работни задачи и обврски: - подготвува материјали за седниците на катедрата и 
институтот; 

- врши технички работи во врска со организација на 
писмениот дел на континуираната проверка на знаењата на 
студентите;  

- административно го следи редовното исполнување на 
обврските на членовите на катедарата, преку водење 
дневник за: теоретска и практична настава на додипломските 
и на последипломските студии, дневник за испити и 
колоквиуми за додипломски студии, последипломски 
студии, специјализации, супспецијализации и 
нострификации; 

- ја води архивата на катедрата и ажурира бази на податоци; 
- ги внесува резултатите од континуираните проверки и 

завршните  испити  во електронскиот картон на студентите  
и во пријавите на студентите;  

- ги заведува пријавите од завршните  испити во дневник за 
испити и ги доставува до службата за студентски прашања; 

- изготвува извештај за резултатите од завршните  положени 
испити на студентите и учествува во техничкото 
изготвување на годишен предлог-план за јавни набавки и 
евентуални  негови измени на истиот согласно со законот за 



 73 

јавни набавки, под надзор на раководителот на катедрата;  
- ја  потврдува точноста на доставените материјали, опрема и 

друго, доставени согласно со барањето за набавка; 
- води евиденција за присутност на работа и користење на 

годишни одмори и боледувања на  членовите на катедрата. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  31 

Шифра ОБН 01 02 Г01 001 

Ниво: Г1 

Назив и/или звање на работното 
место: ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА ИНСТИТУТ И  КАТЕДРА 

Број на извршители: 7 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Административна поддршка на деловното и канцелариското 
работење на Институтот и Катедрата. 

Работни задачи и обврски: - учествува во техничкото изготвување на годишен предлог 
план за јавни набавки и евентуални измени во планот, 
согласно со Законот за јавни набавки, под надзор на 
раководителот на институтот и катедрата;  

- ја  потврдува точноста на испорачаните материјали, опрема 
и друго, доставени согласно со  барањето за набавка и ја 
следи испорака на реагенски, китови и тестови, согласно со 
барањата, договорите и планот за јавни набавки и ја води 
архивата за јавни набавки и архивата на катедрата и 
институтот; 

- согласно со динамиката на потрошувачка на реагенски, 
китови и друг потрошен материјал, ги пресметува 
потребните количини за годишен план за јавни набавки, 
барања за објавување на јавни набавки и барања за испорака, 
согласно со договорите за јавни набавки, под надзор на 
раководителот на институтот и катедрата; 

- побарува материјали за земање примероци и друг потрошен 
материјал од лицето задолжено за чување на тие материјали 
на институтот; 

- ги уплаќа наплатените средства во финансовата служба и 
одговара за извршената наплата и уплата и се грижи за 
примена на  регулативата на ФЗО за ослободување од 
партиципација и постапува соодветно на препораките; 
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- подготвува материјали за седниците на катедрата и 
институтот и врши технички работи во врска со 
организација на писмениот дел на континуираната проверка 
на знаењата на студентите;  

- административно го следи редовното исполнување на 
обврските на членовите на катедарата, преку водење 
дневник за: теоретска и практична настава на 
додипломските и на последипломските студии, дневник за 
испити и колоквиуми за додипломски студии, 
последипломски студии, специјализации, супспецијализации 
и нострификации и ажурира бази на податоци; 

- ги внесува резултатите од континуираните проверки и 
завршните  испити  во електронскиот картон на студентите  
и во пријавите на студентите и ги заведува пријавите од 
завршните  испити во дневник за испити и ги доставува до 
службата за студентски прашања; 

- изготвува извештај за резултатите од завршните  положени 
испити на студентите и подготвува материјал за изведување 
на наставата, стручната и научноистражувачката дејност;  

- води евиденција за присутност на работа, и користење на 
годишни одмори и боледувања на вработените лица на 
институтот. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  32 

Шифра: ОБН 01 02 Г01 006 

Ниво: Г1 

Назив и/или звање на работното 
место: САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ АДМИНИСТРАТОР  

Број на извршители: 11 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Административни работи од делокруг на 
одделението/Институтот 

Работни задачи и обврски: - работи на приемно одделение на примање на биолошки 
примероци;  

- врши наплата за извршени испитувања, како партиципација 
или цена на чинење согласно ценовникот на услуги; 

- врши прием и проверка на документацијата на пациентите 
[упати (амбулантски или болнички) и пропратна 
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документација (пензиско осигурување, плави картони, 
приватни осигуреници)];  

- издава резултати од извршени испитувања на пациенти и на 
курири од болнички установи и внесува резултати во базата 
на податоци; 

- евидентира начин и соодветност на транспортот на 
примероците од куририте на болничките установи и укажува 
за несоодветности до одговорниот лаборант и до 
раководителот на институтот; 

- обезбедува навремено издавање на резултати за 
хоспитализирани пациенти и врши проверка на отпечатени 
резултати; 

- издава збирни листи за евиденција на примени примероци и  
издадени резултати за болнички установи;  

- побарува материјали за земање примероци и друг потрошен 
материјал од лицето задолжено за чување на тие материјали 
на институтот; 

- ги уплаќа наплатените средства во финансовата служба и 
одговара за извршената наплата и уплата и се грижи за 
примена на  регулативата на ФЗО за ослободување од 
партиципација и постапува соодветно на препораките. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  33 

Шифра: ОБН 01 02 Г02 001 

Ниво: Г2 

Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ РЕФЕРЕНТ ДАКТИЛОГРАФ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Административни работи од делокруг на одделението 

Работни задачи и обврски: - учествува во извршувањето на помошни, информативно-
документациони,   административно-технички, статистички и 
други работи од административна природа за потребите на 
одделението; 

- води евиденции во врска со извршување на работите од 
делокругот на Одделението. 

- техничка обработка на материјали што се доставуваат за 
објавување во Билтенот на Уиверзитетот; 
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- учествува во изготвување потврди за вработените и 
студентите; 

- врши дактилографски работи. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  34 

Шифра: ОБН 01 02 Г02 010 

Ниво: Г2 

Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ РЕФЕРЕНТ АРХИВАР 

Број на извршители: 3 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Административна поддршка за архивското и канцелариското 
работење. 

Работни задачи и обврски: - ја води Архивата согласно законските и други прописи за 
начинот на канцелариското работење и за одбирање 
архивска граѓа со регистарскиот материјал; 

- се грижи за правилно архивирање на сите предмети според 
планот на архивските знаци и листите на категории за 
чување на архивската граѓа и на регистраторскиот 
материјал; 

- учествува во подготовката на планот на архивските знаци и 
листите на категории за чување на архивската граѓа и на 
регистраторскиот материјал; 

- собира, средува и обработува архивски материјал и се грижи 
за навремено примање и доставување материјали од 
работата и дејноста на Факултетот; 

- изготвува попис на архивската граѓа и му ја  предава на 
Државниот архив на Македонија; 

- се грижи за безбедно чување на архивскиот материјал од 
секакво оштетување или уништување; 

- учествува во работата на комисијата за уништување на 
регистраторскиот материјал по истекот на утврдениот рок за 
негово чување; 

- адресира, ковертира и подготвува материјали за 
доставување. 

- ги чува и ракува со печатите и штембилите. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 
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Реден број:  35 

Шифра: ОБН 01 02 Г02 005 

Ниво: Г2 

Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ  РЕФЕРЕНТ ЗА ИКТ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Административна поддршка за компјутерскиот и 
информацискиот систем на Факултетот – одржување и 
администрирање со целокупната компјутерска инфраструктура 
на Факултетот. 

Работни задачи и обврски: - Одржување на информатичката комуникациона технологија; 
- Грижа за податоците во дигитална форма; 
- Изработка на дигитална мултимедијална документација; 
- Техничка поддршка за корисниците на ИКТ опрема од 

Факултетот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

 
1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 

Реден број:  36 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 002 

Ниво: Б4 

Назив и/или звање на работното 
место: 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЧОВЕЧКИ 
РЕСУРСИ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле:  
- правни науки; 
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Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Раководење, обединување и координирање на работите од 
одделението и реализација на прописите за вработени во 
јавниот сектор 

Работни задачи и обврски:  организирање, насочување и координација на работата 
на одделението; 

 вршење непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 

 распоредување на работите и задачите и давање стручна 
помош;  

 одговорен е за навремено, квалитетно и законито 
извршување на работите од делокругот на одделението; 

 соработува со другите административни службеници од 
Факултетот и соодветното одделение на Универзитетот 
за прашања од делокруг на одделението; 

 подготвува и учествува во изработката на стручни, 
експертски и аналитички материјали од делокругот на 
одделението; 

 подготовува и обработува материјали за седниците на 
органите и телата на Факултетот, и учествува во 
подготвување на одлуките и општите акти што ги 
донесуваат овие органи и тела;  

 изготвува предлог – план за работата на одделението и 
изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за 
работа на одделението; 

 изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 
одделни прашања и проблеми од делокруг на 
одделението. 

Одговара пред: Секретарот 

  

Реден број:  37 

Шифра: ОБН 01 02 В01 002 

Ниво: В1 

Назив и/или звање на работното 
место: СОВЕТНИК ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Број на извршители:  1 

Вид на образование: Научно поле: 
- правни науки 
- економски науки. 

Опис на работата на работното  
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место: 

Работни цели: Стручна поддршка за прашања поврзани со човечките 
ресурси 

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени работни задачи во 
одделението; 

- обезбедува ефикасна примена на законите, прописисте, 
правилата и постапките за управување со човечките 
ресурси на Факултетот; 

- самостојно ги спроведува постапките за управување со 
човечките ресурси, унапредување и мобилност на 
административните службеници и други вработени; 

- го организира и координира стручното усовршување и 
управувањето со учинок на вработените; 

- го контролира водењето на матичната книга на 
вработените, како и водењето на персоналните досиеја на 
вработените и друга евиденција во врска со 
управувањето со човечките ресурси; 

- подготвува материјали во врска со предлог – планот за 
работата на одделението и за изготвување извештаи за 
спроведувањето на програмата за работа на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  38 

Шифра: ОБН 01 02  В02 002 

Ниво: В2 

Назив и/или звање на работното 
место: ВИШ СОРАБОТНИК  ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Број на извршители: 3 

Вид на образование: Научно поле:  
- правни науки; 
- економски науки; 
- јавна управа и администрација. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Реализација на прописите поврзани со човечките ресурси 

Работни задачи и обврски:  врши работни задачи и обврски во одделението; 
 учествува во постапките за управување со човечките 

ресурси и во постапките за вработување, унапредување 
и мобилност на административните службеници и други 
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вработени; 
 учествува во организирање и координирање на 

стручното усовршување и управувањето со учинокот на 
администратвивните службеници и другите вработени; 

 подготвува материјали во врска со предлог – планот за 
работата на одделението и за изготвување извештаи за 
спроведувањето на програмата за работа на одделението. 

Одговара пред: Раководителот на одделението. 

  

Реден број:  39 

Шифра: ОБН 01 02 В03 014 

Ниво: В3 

Назив и/или звање на работното 
место: 

ПОМЛАД СОРАБОТНИК  ЗА ПРЕТСТАВКИ И 
ПРЕДЛОЗИ  

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Научно поле:  
- правни науки; 
- медицински науки и здравство. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Постапување по претставки и предлози 

Работни задачи и обврски: - под надзор дава стручна помош при приемот  и обработка 
на претставките и предлозите;  

- под надзор дава стручна помош при заведувањето на 
примените претставки и предлози, формирање предмет и 
негово внесување во системот за автоматска обработка на 
податоци; 

- распоредување на предметите; 
- под надзор постапува по предметите; 
- дава стручна помош при административно-техничка 

обработка на предметите; 
- дава стручна помош при архивирање, чување и користење 

на предметите. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  40 

Шифра: ОБН 01 02 Г01 006 
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Ниво: Г1 

Назив и/или звање на работното 
место: 

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕТСТАВКИ И 
ПРЕДЛОЗИ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Вишо или средно образование (гимназиско или стручно 
образование) 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Административна поддршка при постапување со претставки 
и предлози 

Работни задачи и обврски: - прием и обработка на претставките и предлозите;  
- заведување на примените претставки и предлози, 
- формирање предмет и негово внесување во системот за 
автоматска обработка на податоци; 
- помош при распоредување на предметите; 
- помош при постапување по предметите; 
- административно-техничка обработка на предметите; 
- архивирање, чување и користење на предметите. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 
 

  

Реден број:  41 

Шифра: ОБН 04 03 А01 001 

Ниво: А1 

Назив и/или звање на работното 
место: ВОЗАЧ  

Број на извршители: 4 

Други посебни услови: Дозвола за управување на моторно возило од Б, Ц или Д – 
категорија. 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Управување со службено моторно возило  

Работни задачи и обврски: - врши превоз на вработените на Факултетот; 
- се грижи за исправноста на возилото со кое е задолжен, за 

хигиената на возилото, за алатот, за резервните делови и за 
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опремата на возилото; 
- води грижа за регистрација на возилото, води евиденција за 

извршените услуги со возилото и за неговата потрошувачка 
на гориво и на масло. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  42 

Шифра: ОБН 04 01 А01 006 

Ниво: А1 

Назив и/или звање на работното 
место: ХАУСМАЈСТОР 

Број на извршители: 2 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование / Основно 
образование. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Одржување на објектите и опремата 

Работни задачи и обврски: - врши редовна контрола, се грижи за техничката 
исправност и одржувањето на електричната мрежа,  
водоводната мрежа, парното греење, столаријата и 
дрвенаријата на Факултетот;  

- врши редовна контрола на опремата во просториите за 
настава, во салите за состаноци, за конференции и другите 
простории на Факултетот и на другата опрема и уреди и се 
грижи за нивната исправност;  

- се грижи за тековно одржување на објектот;  
- се грижи за навремено отстранување на утврдените 

недостатоци и дефекти на уредите, инсталациите и на 
објектот, и врши поправки на инсталациите и објектот;  

- се грижи и врши поправка на целокупниот инвентар на 
Факултетот; 

- ја контролира работата при вршење на молерски, 
тишлерски, водоводни, градежни работи или други кои се 
одвиваат на Факултетот.  

- пријавува покрупни дефекти и недостатоци на опремата, 
уредите, инсталациите и на објектот и го контролира 
нивното отстранување;  

- ја контролира точноста на искористената вода и топлинска 
енергија со проверка на броилата и фактурираната 
количина. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 
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Реден број:  43 

Шифра: ОБН 04 01 A01 002 

Ниво: А1 

Назив и/или звање на работното 
место: ХИГИЕНИЧАР 

Број на извршители: 31 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование / Основно 
образование. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Одржување на хигиената на објектите и опремата 

Работни задачи и обврски: - ја одржува хигиената во сите простории на објектот; 
- ја одржува хигиената во дворното место; 
- ги одржува цвеќињата и другите растенија; 
- се грижи за правилно и рационално користење на 

доделените средства за хигиена; 
- по потреба учествува во дежурствата на институтот, работи 

во смени според предложениот распоред од раководителот 
на институтот, а усвоен од стручниот колегиум.. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  44 

Шифра: ОБН 04 05 А01 001 

Ниво: А1 

Назив и/или звање на работното 
место: КУРИР (ДОСТАВУВАЧ) 

Број на извршители: 3 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование / Основно 
образование. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Подигање и доставување на пошта 

Работни задачи и обврски: - врши доставување на акти по пошта или директно на 
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адресата на примачот;  
- секојдневно подигнува пошта и други пратки од 

поштенскиот фах на Факултетот; 
- по потреба подигнува и друга пошта и пратки. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  45 

Шифра: ОБН 04 02 А01 001 

Ниво: А1 

Назив и/или звање на работното 
место: ЧУВАР 

Број на извршители: 6 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование / Основно 
образование. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Обезбедување на објектите на Факултетот  

Работни задачи и обврски: - се грижи и обезбедува чување на објектите на институтите и 
Деканатот, во случај пожар, поплава, кражба  и др.; 

- не дозволува влегување во објектите односно во 
лабораториите, кабинетите и другите простории на лица кои 
не се повикани да доаѓаат по работното време; 

- води евиденција за вработените на Факултетот за нивното 
влегување и излегување по работното време; 

- повремено врши обиколки на просториите на објектите на 
Факултетот; 

- се грижи за одржување на редот и дисциплината во објектот;  
- презема итни и неопходни мерки за отстранување на 

последици од пожар и елементарни непогоди, од излевање 
на вода од водоводната и канализационата инсталација и од 
други дефекти на инсталациите и опремата и веднаш го 
известува домаќинот или хаусмајсторот;  

- пријавува покрупни дефекти и недостатоци на опремата, 
уредите, инсталациите и објектот и помага во нивно 
отстранување;  

- во случај на кражба веднаш ја известува најблиската 
полициска станица, како и домаќинот и секретарот. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 
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Реден број:  46 

Шифра: ОБН 04 02 А01 001 

Ниво: А1 

Назив и/или звање на работното 
место: ЧУВАР НА ЖИВОТНИ 

Број на извршители: 1 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование / Основно 
образование. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Грижа за експерименталните животни 

Работни задачи и обврски: - се грижи за одржувањето на хигиената на шталите за 
експериментални животни потребни за несметано 
изведување на наставната и научната дејност; 

- набавува храна за животните, ги храни и набавува потребен 
материјал за одржување на хигиената во шталите за животни 

- води грижа за расплод и ги одгледува животните 
- донесува животни од  шталите во лабораториите и 

вежбалните на институтот и  води сметка за животните во 
текот на експериментот  вршејќи нивно правилно 
отстранување; 

- по потреба расчистува вежбалните после завршувањето на 
вежбите или експериментите и им помага на чистачите за 
извршување на други работи и работни задачи. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  47 

Шифра: ОБН 04 01 А01 007 

Ниво: А1 

Назив на работното место: ОПШТ РАБОТНИК  

Звање на работното место: РАБОТНИК СО ТРУПОВИ 

Број на извршители: 2 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование / Основно 
образование. 

Опис на работата на работното 
место:  
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Работни задачи и обврски: - помага при инцирање на свежи кадавери со формалин; 
- се грижи за кадаверите во базените; 
- ги дополнува базените со карбол; 
- повремено ги чисти базените и просториите со базени; 
- се грижи за кадаверите во дисекционите сали; 
- фрла отпад на одредено место; 
- се грижи за хигиената во салите за вежби и помага во 

подготвувањето на салите за практична настава; 
- помага во ситните набавки и во проверка на поштата и 

пратките. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

  

Реден број:  48 

Шифра: ОБН 04 01 А01 007 

Ниво: А1 

Назив на работното место: ОПШТ РАБОТНИК 

Звање на работното место: ПОМОШНИК ОБДУЦЕНТ 

Број на извршители: 9 

Вид на образование: Гимназиско или средно стручно образование / Основно 
образование. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни задачи и обврски: - ги подготвува и чисти работните простории, аутопсионите 
сали, просторот пред нив и салата за     хистолошки вежби, 
лифтот, подрумските простории; 

- ја одржува моргата и магацинскиот простор и ги подготвува 
аутопсионите сали за настава  и обдукции; 

- асистира во изведување на обдукции и дисекција на 
ампутирани делови од телото и го складира обдукциониот 
материјал и организира достојно издавање на истиот на 
погребалните служби; 

- води сметка за навремено предавање на биолошките ткива 
(делови од органи, фетуси) на погребалната служба за 
заедничка гробница;  

- подготвува макроскопски препарати заедно со докторите 
- испорачува резултати на клиниките со евиденциона книга; 
- мие лабораториски садови, помага во одржување на  

лабораториската опрема и изнесува медицински и 
немедицински отпад; 

- води сметка за инвентарот на институтот и пријавува 
дефекти и недостатоци во просториите и се грижи за 
отклучувањето и заклучувањето на просториите; 
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- редовно ја подигнува поштата и ја  доставува на институтот 
и врши други курирски работи. 

Одговара пред: Раководителот на одделението 

 
 

Работна Карта (Работни места на административни службеници) - Прилог бр.3 
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Советник-
електроинженер               1         1 
Самостоен 
референт 
администратор     2     3   2 4       11 
Технички 
секретар на 
институт   1 1     1 1 1         5 
Технички 
секретар на 
катедра   1  1     1   1          4 
Технички 
секретар на 
институт и 
катедра 1     1 1      1 1 1 1 7 

Вкупно 1 2 4 1 1 5 1 5 5 1 1 1 28 
 
 

Работна Карта (Работни места на помошно-технички лица) - Прилог бр.4 
 

Возач               2         2 

Хигиеничар 2 3 4 2 1 3 1 4 2 3 2 1 28 
Работник со 
трупови 2                       2 
Помошник 
обдуцент           5   4         9 
Чувар на 
експериментални 
животни   1          1 

Вкупно 4 3 5 2 1 8 1 10 2 3 2 1 42 
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Преодни и завршни одредби 
 

Член 23 
 Општите и посебните услови за лицата вработени како ненаставен кадар од овој 

Правилник не се однесуваат за лицата кои засновале работен однос на Факултетот до 
денот на влегувањето во сила на овој Правилник. 

 Општите и посебните услови за лицата вработени како ненаставен кадар од овој 
Правилник не се однесуваат за лицата кои засновале работен однос на Факултетот до 
денот на влегувањето во сила на овој Правилник и преминуваат од факултет на друг 
факултет односно институт, или во Централната стручна и административна служба – 
Ректорат на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје и од Централната стручна 
и административна служба – Ректорат на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во 
Скопје на факултет. 

Член 24 
 Согласност на делот од овој Правилник кој се однесува за наставниот кадар дава 

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  
 Согласност на делот од овој Правилник кој се однесува за ненаставниот кадар 

даваат Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и 
Министерството за информатичко општество и администрација. 

 
Член 25 

 Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за  
систематизација на работните места на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје – Медицински факултет - Скопје (Анекс 5), (Универзитетски гласник  бр. 424 
од 6 јуни 2019 година  и 424-анекс од 26 јануари 2021 година). 

 
Член 26 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот 
гласник, а ќе се објави по добиените согласности од член 24 на овој Правилник.  

 
 

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

 
 



ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за  вработените во јавниот сектор 

(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 
,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.143/19) и член 73 од Статутот 
на Медицинскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје („Универзитетски гласник бр.458/2019) Наставно-научниот совет на 
Факултетот, на седница одржана на 17.02.2021 година, донесе 
 
 

ПРАВИЛНИК 
за внатрешната организација на  

Медициснкиот факултет во состав на   
Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
 
 
I. Основни одредби 

 
Член 1 

Со овој Правилник за внатрешната организација на Медициснкиот факултет во 
состав на  Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во натамошниот текст: 
Правилникот) се утврдуваат видот и бројот на организациските единици, делокругот 
на работа на организациските единици и и начините и формите на раководење со 
делокругот на работа на Медицинскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје (во натамошен текст: Факултетот), во согласност со 
Статутот на Факултетот. 
 

Член 2 
Графичкиот приказ на внатрешната организација на Факултетот (органограм) е 

составен дел на овој Правилник. 
 

Член 3 
 Со внатрешната организација на Медицинскиот факултет се обезбедува 
единство во вршењето и развојот на високообразовната дејност, научно-
истражувачката и високостручна апликативна здравствена дејност од областа на 
медицинските науки и со неа поврзаните фундаментални области согласно со 
Меѓународната стандардна класификација ИСЦЕД, како и од други подрачја и полиња 
кои се во врска со основната дејност на Факултетот. 

  
 
II.  Организациски единици   

Член 4 
За остварување на својата високообразовна, научна, научно-истражувачката и 

високостручна апликативна здравствена дејност, Факултетот ги организира следниве 
организациони и функционални единици:  

А. наставно-научни организациони единици; 
Б. стручна и административна служба. 

 
 
А .  Наставно-научни организациски единици 



 
Член 5 

На Факултетот, како внатрешни наставно-научни организациони единици, се 
организираат: 

1. Институти; 
2. Катедри и 
3. Центри.  

Факултетот може да формира и други внатрешни организациони единици за 
одделни области кои се во функција на дејноста на Факултетот во согласност со 
законот, Статутот и другите акти на Универзитетот. 

 
Делокруг на работа на институтите 

 
Член 6 

Институтите ја организираат и реализираат наставно-образовната, научно -
истражувачката и  високостручната здравствена  дејност од една или повеќе гранки на 
медицината согласно Законот за високото образование, Законот за здравствена 
заштита, Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот.  

Институтите се основни внатрешни организациони единици кои се формирани 
на определено научно истражувачко поле за изведување фундаментални, развојни и 
апликативни проекти и за изведување наставно-образовна дејност поврзана со 
соодветното научно-истражувачко поле. 

Во рамките на Институтите на Факултетот се формираат катедри кои што 
припаѓаат на соодветното научноистражувачко поле. Катедрите се организациони 
единици формирани за наставни предмети од иста или од сродна научна област. 

 
Во состав на Факултетот се следните институти со катедри:  
1. Институт за анатомија со Катедра за анатомија; 
2. Институт за медицинска и експериментална физиологија со антропологија со 

Катедра за физиологија; 
3. Институт за микробиологија и паразитологија со Катедра за микробиологија со 

паразитологија; 
4. Институт за медицинска и експериментална биохемија со Катедра за биохемија 

и клиничка биохемија и Катедра за медицинска хемија; 
5. Институт за медицинска хистологија и ембриологија со Катедра за хистологија 

со ембриологија; 
6. Институт за патологија со Катедра за патологија; 
7. Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика со 

Катедра за епидемиологија со статистика и информатика; 
8. Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија со 

Катедра за судска медицина и Катедра за медицинска етика; 
9. Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина со Катедрата за 

патолошка физиологија, Катедрата за нуклеарна медицина и Катедра за 
медицинска физика; 

10. Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија со 
Катедра за фармакологија со токсикологија; 

11. Институт за имунологија и хумана генетика со Катедра за имунологија; 
12. Институт за социјална медицина со Катедра за социјална медицина. 



 
Делокруг на работа на катедрите 

 
Член 7 

  Катедрите како основни внатрешни организациони единици претставуваат 
наставно-научна функционална целина од иста или сродна наставно-научна област од 
една или повеќе гранки на медицината, односно предмети. Катедрите организираат, 
унапредуваат, развиваат и следат високообразовната здравствена дејност на прв, втор 
и трет циклус на студии, изготвуваат предметни програми, програми за 
специјализации и субспецијализации, развиваат современи педагошки методи, се 
грижат за стручното и научното усовршување на наставниците, научните работници и 
соработниците, предлагаат учебници, учебни помагала и стручна литература и други 
работи утврдени со Статутот на Факултетот.  
 
  Во состав на Факултетот се следните катедри: 

1. Катедра за радиологија; 
2. Катедра за интерна медицина; 
3. Катедра за педијатрија; 
4. Катедра за инфективни болести; 
5. Катедра за неврологија; 
6. Катедра за психијатрија и медицинска психологија; 
7. Катедра за онкологија и радиотерапија; 
8. Катедра за дерматовенерологија; 
9. Катедра за хирургија; 
10. Катедра за ортопедија; 
11. Катедра за офталмологија; 
12. Катедра за оториноларингологија; 
13. Катедра за гинекологија и акушерство; 
14. Катедра за анестезиологија со реанимација; 
15. Катедра за хигиена; 
16. Катедра за физикална медицина и рехабилитација; 
17. Катедра за трансфузиологија; 
18. Катедра за медицина на трудот; 
19. Катедра за семејна медицина; 
20. Катедра за хумана генетика. 

 
Делокруг на работа на центрите 

 
Член 8 

Центрите се внатрешни организациони единици во кои се изведува, 
организира и поттикнува научно-истражувачката и високообразовната дејност со 
мултидисциплинарен карактер кои можат да вршат и применувачка односно 
апликативна дејност. 

 
Во состав на Факултетот се следниве центри:  
1. Центар за јавно здравство 



2. Центар за семејна медицина и 
3. Центар за континуирана медицинска едукација. 

 
 
Б.   Стручна и административна служба 

 
Член 9 

Стручните, административните, правните, техничките и општите работи ги 
врши Стручната и административна служба како дел од интегрираната Стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во 
понатамошниот текст: Универзитетот).  
 

Член 10 
Во рамките на Стручната и административна служба се организираат  следниве 

организациски единици: 
 

1. Одделение за студентски прашања;  
2. Одделение за специјализации, магистерски и докторски студии; 
3. Одделение за библиотечно работење; 
4. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење; 
5. Одделение за јавни набавки; 
6. Одделение за правни работи; 
7. Одделение за човечки ресурси. 

 
 
Делокруг на работа на организациските единици во рамките на Стручната 

и административна служба 
 

Член 11 
 
1. Одделението за студентски прашања ги врши работите поврзани со 

реализација на постапката за запишување на студенти на прв циклус на студии, 
запишување и заверка на семестар за студентите од прв циклус на студии, 
водење на студентски досиеја, матична книга на запишани студенти и главна 
книга на дипломирани студенти на прв циклус на студии, прием на пријави за 
полагање на испити и нивно распоредување, спроведување на правилата за 
студирање на прв циклус на студии, изготвување на извештаи, анализи и 
прегледи за потребите на Факултетот, Универзитетот и надлежни органи за 
студентите од прв циклус на студии, координирање на активностите поврзани 
со постапката за еквиваленција на предметите на студенти од други факултети 
и други работи и задачи во функција на стручна и административна  поддршка 
на студентите од прв циклус на студии.  

2. Одделение за специјализации, магистерски и докторски студии ги врши 
работите поврзани со реализација на постапката за запишување на студенти на 
втор и трет циклус на студии, за запишување на специјализации и 
супспецијализации, запишување и заверка на семестар за студентите од втор и 
трет циклус на студии, водење на студентски досиеја, матична книга на 
запишани студенти и главна книга на дипломирани студенти на втор и трет 
циклус на студии, прием на пријави за полагање на испити и  нивно 



распоредување, прием на пријави и друга документација поврзани со одбрана  
на магистерски и докторски трудови, спроведување на правилата за студирање 
на втор и трет циклус на студии, изготвување на извештаи, анализи и прегледи 
за потребите на Факултетот, Универзитетот и надлежни органи за студентите од 
втор и трет циклус на студии и за специјализантите и супспецијализантите и 
други работи и задачи во функција на стручна и административна  поддршка на 
студентите од втор и трет циклус на студии, специјализантите и 
супспецијализантите и други работи поврзани со магистерските и докторските 
студии, специјализациите и супспецијализациите. 

3. Одделение за библиотечно работење на Факултетот врши работи и задачи 
поврзани со собирање, уредување и  распоредување научната, студиската и 
стручната литература, ги упатува  наставниците, соработниците и студентите во 
користењето на библиотечниот фонд, дава информации за библиотечниот фонд, 
изработува библиографија за наставниците и научните работници и други 
работи и задачи поврзани со давањето стручна и административна поддршка 
при користењето на библиотечниот фонд од страна на наставниците, 
соработниците и студентите. 

4. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење врши 
работи и задачи поврзани со подготвувањето,  изменувањето и дополнувањето 
на буџетот, подготвува квартални и годишни финансиски планови и ја следи 
нивната реализација, спроведува ex-ante и ex-post финансиска контрола на 
сметководствената документација,  сметководственото евидентирање на 
приходите, расходите, средствата и изворите на средства по сметки, ставки, 
подставки  и програми, ја води материјалната евиденција,  подготовка на 
сметководствената документација за плаќање и за наплата, пресметка и исплата 
на плати, благајничко работи и трезор, обезбедува податоци за подготовка на 
извештаи, анализи и предлози во врска со финансиското работење, 
подготвување на материјали за седниците на органите на Факултетот и др. 
работи и задачи поврзани со сметководственото и материјалното работење. 

5. Одделението за јавни набавки ги врши работите и задачите поврзани со 
следење и согледување на потребите за набавки на Факултетот, изготвува 
годишен план за јавни набавки и се грижи за неговата реализација, ги 
подготвува договорите за јавни набавки и го следи нивното извршување, 
обезбедува евиденции, подготвува извештаи и дава предлози во врска со 
јавните набавки, дава стручна и административна поддршка на комисиите за 
јавни набавки, комуницирање со економските оператори и надлежните 
институции, обезбедување евиденција и досиеја за спроведените јавни набавки 
и нивно чување и други работи и задачи поврзани со јавните набавки.  

6. Одделение за правни работи ги врши работите и задачите поврзани со 
подготвување на материјали за седниците на органите на Факултетот и нивните 
помошни тела и нивно навремено објавување, подготвување на правни акти во 
надлежност на органите на управување и раководење, следење и укажување на 
останатите организациони единици за  примена на законите, подзаконските 
акти и други прописи, прием, архивирање на пошта и други општи и правни 
работи. 

7. Одделение за човечки ресурси ги врши работите и задачите поврзани со 
управувањето со човечките ресурси, реализација на законските обврски 
поврзани со вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување, 
управување со ефектот и дисциплинската одговорност  на административните 
службеници, изготвување на акти за права, обврски и одговорности од 



работниот однос како и административните работи поврзани со правата, 
обврските и одговорностите од работен однос на давателите на јавни услуги и 
вработените кои вршат помошно-технички работи, врши работи поврзани со 
заштита и одржување на имотот, одржување на хигиената и техничката 
исправност на инсталациите во деловните простории и дворното место, 
експедиција и доставување на поштата и други работи помошно технички 
работи и други работи и задачи поврзани со  вработувањето и работните односи.  

 
В.  Начини и форми на раководење на Факултетот 
 

Органи на Факултетот 
 

Член 12 
Органи на Факултетот се: Наставно - научен совет, Декан и Деканатска управа. 
Наставно - научниот совет е орган на управување и стручен орган на 

Факултетот.  
Деканот е раководен орган. Деканот го застапува и го претставува Факултетот 

во земјата и во странство, во согласност со Статутот на Универзитетот и Статутот на 
Факултетот. 

Деканaтската управа е орган на управување на Факултетот. 
 

Член 13 
Составот, надлежноста и начинот на работа на Наставно - научниот совет и 

Деканaтската управа се уредуваат со Законот за високото образование, Статутот на 
Универзитетот и Статутот на Факултетот. 

Постапката за избор, мандатот и надлежноста на деканот се уредуваат со 
Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и Статутот на 
Факултетот. 
 

Раководење со наставно - научните организациски единици 
 

Член 14 
Со наставно - научните организациски единици, институтите раководи 

раководител, кој e лице избрано во наставно-научно звање од соодветниот институт.  
Постапката за избор, мандатот, правата и обврските на раководителите се 

уредуваат со Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот. 
Раководителот на институтот за својата работа одговара пред деканот. 
 

Член 15 
Раководителот на институтот ги има следниве работни задачи и обврски: 

 1. организира и раководи со работата на институтот, се грижи и е одговорен за 
навремено извршување на работите од дејноста на институтот;  

 2. се грижи за реализирање на студиските програми што се во надлежност на 
институтот;  

 3.  ја организира научноистражувачката дејност;  
 4. ги извршува одлуките на органите на управувањето на Факултетот и 

стручниот совет на институтот;  
 5. се грижи наставната ангажираност на наставниците и соработниците да биде 

порамномерна распределена 



 6.  се грижи за работната дисциплина во институтот;  
 7. поднесува годишен извештај за својата работа пред институтот и пред 

деканот;  
 8.  се грижи за состојбата на просторот и опремата што ги користи институтот;  
 9. ја следи состојбата на финансиските и материјалните средства на инсти-

тутот;  
 10.  ги презентира и ги застапува ставовите и интересите на институтот;  
 11. редовно ги информира членовите на институтот за работата на 

Деканатската управа и активностите на Факултетот;  
 12. врши и други работи кои му се ставени во надлежност од органите на 

управување на Факултетот.  
 

Член 16 
Со наставно - научните организациски единици, катедрите раководи 

раководител, кој e лице избрано во наставно-научно звање од соодветната катедра. 
Постапката за избор, мандатот, правата и обврските на раководителите се 

уредуваат со Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот. 
Раководителот за својата работа одговара пред деканот. 

 
Член 17 

Раководителот на катедрата ги има следниве работни задачи и обврски: 
 1. организира и раководи со работата на катедрата, се грижи и е одговорен за 

навремено извршување на работите на катедрата;  
 2. се грижи за реализирање на студиските програми што се во надлежност на 

катедрата;  
 3.  ја организира научноистражувачката дејност;  
 4. ги извршува одлуките на органите на управувањето на Факултетот;  
 5. се грижи наставната ангажираност на наставниците и соработниците да биде 

порамномерна распределена; 
 6.  се грижи за работната дисциплина на катедрата;  
 7. поднесува годишен извештај за својата работа пред катедрата и пред 

деканот;  
 8.  се грижи за состојбата на просторот и опремата што ги користи катедрата;  
 9. ја следи состојбата на финансиските и материјалните средства на катедрата;  
 10.  ги презентира и ги застапува ставовите и интересите на катедрата;  
 11. редовно ги информира членовите на катедрата за работата на Деканатската 

управа и активностите на Факултетот;  
 12. врши и други работи кои му се ставени во надлежност од органите на 

управување на Факултетот.  
 

Член 18 
Со наставно - научните организациски единици, центрите раководи 

раководител, кој го назначува деканот од  редот на лицата избрани во наставно-научно 
звање, специјалист од областа или доктор по медицина, специјалист од областа.  

Раководителот за својата работа одговара пред деканот. 
 

Член 19 
Раководителот на центарот ги има следниве работни задачи и обврски: 

 1. организира и раководи со работата на центарот, се грижи и е одговорен за 
навремено извршување на работите на центарот;  



 2.  ги извршува одлуките на органите на управувањето на Факултетот;  
 3.  се грижи за работната дисциплина на центарот;  
 7. поднесува годишен извештај за својата работа пред деканот;  
 8.  се грижи за состојбата на просторот и опремата што ги користи центарот;  
 9. ја следи состојбата на финансиските и материјалните средства на центарот;  
 10.  ги презентира и ги застапува ставовите и интересите на центарот;  
 11. редовно ги информира членовите на центарот за работата на Деканатската 

управа и активностите на Факултетот;  
 12. врши и други работи кои му се ставени во надлежност од органите на 

управување на Факултетот.  
 

 
Раководење со Стручната и административна служба 

Член 20 
Со Стручната и административна служба на Факултетот раководи секретарот на 

Факултетот, кој за својата работа е одговорен пред деканот на Факултетот. 
 

Член 21 
Секретарот на Факултетот: 
- се грижи за подготвувањето и обработката на материјалите за седниците на 

органите на Факултетот, како и за подготвувањето на одлуките и општите акти што ги 
донесуваат овие органи и тела; 

- ги следи прописите и им укажува на органите на Факултетот; 
- се грижи за уредноста и ажурноста на работата по предметите и 

подготвувањето на другите материјали и за таа цел свикува и раководи со работните 
состаноци на Стручната и административната служба; 

- го следи извршувањето на одлуките и заклучоците на органите на Факултетот 
и за тоа го известува деканот; 

- врши и други работи согласно со Статутот и другите акти на Универзитетот и 
на Факултетот. 

 
Член  22 

Со одделенијата раководат раководители на одделенијата. 
Раководителот на одделението: 
- раководи со одделението и ги организира, ги насочува и ги координира 

работите во одделението; 
- врши посложени работни задачи и обврски и ги распоредува работните задачи 

и обврски во одделението; 
- врши непосредна контрола и надзор врз спроведувањето на работите и 

работните задачи;  
- изготвува предлог план за работата на одделението и изготвува извештаи за 

спроведувањето на програмата за работа на одделението; 
- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на одделни прашања и 

проблеми од делокругот на одделението. 
За својата работа, раководителот на одделението одговара пред секретарот на 

Факултетот. 
 

 III. Преодни и завршни одредби 
 



Член 23 
Поблиски одредби за внатрешната организацијата на Факултетот се утврдуваат 

со Статутот на Медицинскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. 

 
Член 24 

Постапката за изменување и дополнување на овој Правилник е иста како и 
постапката за негово донесување.  

 
Член 25 

Согласност на овој Правилник даваат Ректорската управа на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Министерството за информатичко општество и 
администрација. 

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот 
гласник на Универзитетот. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАТЕДРИ ИНСТИТУТИ ЦЕНТРИ 

Катедра за анатомија 

Катедра за хистологија со ембриологија 
Катедра за физиологија 

Катедра за микробиологија со паразитологија 

Катедра за патолошка физиологија 
Катедра за фармакологија со токсикологија 

Институт за анатомија 

Катедра за имунологија 
Катедра за епидемиологија со статистика и 

информатика 

Катедра за социјална медицина 
Катедра за судска медицина 

Катедра за биохемија и клиничка биохемија 

Катедра за медицинска хемија 

Катедра за патологија 

Катедра за медицинска етика 

Катедра за радиологија 
Катедра за интерна медицина 

Катедра за педијатрија 

Катедра за нуклеарна медицина 

Катедра за инфективни болести 
Катедра за неврологија 

Катедра за психијатрија и медицинска 
психологија 

Катедра за онкологија и радиотерапија 
Катедра за дерматовенерологија 

Катедра за хирургија 
Катедра за ортопедија 

Катедра за офталмологија 
Катедра за оториноларингологија 

Катедра за гинекологија и акушерство 
Катедра за анестезиологија со реанимација 

Катедра за хигиена 
Катедра за физикална медицина и 

рехабилитација 
Катедра за трансфузиологија 

Катедра за медицина на трудот 
Катедра за семејна медицина 
Катедра за хумана генетика 

Катедра за медицинска физика 

Центар за јавно здравство 
 

Институт за медицинска и експериментална 
физиологија со антропологија 

Институт за микробиологија и 
паразитологија 

Институт за медицинска  
и експериментална биохемија 

Институт за медицинска хистологија  
и ембриологија 

Институт за патологија 

Институт за епидемиологија и биостатистика  
со медицинска информатика 

Институт за судска медицина, криминалистика  
и медицинска деонтологија 

Институт за патолошка физиологија 
 и нуклеарна медицина 

Институт за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија 

Институт за имунологија и хумана генетика 
 

Институт за социјална медицина 

Центар за семејна медицина 

Центар за континуирана 
медицинска едукација 

Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје 
Медицински факултет Скопје 

ДЕКАНАТСКА УПРАВА ДЕКАН НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ 

Продекан за финансии 

Продекан за специјализации и 
супспецијализации 

Продекан за наука 

Продекан за настава 



   
 

ПРЕДЛОГ 
Врз основа на член 73 од Статутот на Медицински факултет 

(Универзитетски гласник број 458 од 17 октомври 2019 година) и член 2 од 
Правилникот за единствените основи за утврдување на платите и надоместоците на 
вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Наставно-
научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на XXXII седница одржана 
на 17.02.2021 година, ја донесе следнава 
 

 
О Д Л У К А 

за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на платите и 
надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје - Медицински факултет - Скопје 
 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на платите и надоместоците на вработените на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје - Медицински факултет- Скопје, 
ПРИЛОГОТ 1 се менува и гласи:  

 
 Институт за 

социјална медицина; 
за епидемиологија и 

биостатистика со 
медицинска 

информатика; и 
за медицинска 
хистологија и 
ембриологија  

Институт  за 
анатомија; 

медицинска, 
експериментална и 

применета 
физиологија со 
антропологија и 

медицинска и 
експериментална 

биохемија 

Институт за имунобиологија 
и хумана генетика; 
микробиологија и 
паразитологија; 

предклиничка и клиничка 
фармакологија со 

токсикологија; патолошка 
физиологија и нуклеарна 
медицина; патологија и 

судска медицина, 
криминалистика и 

медицинска деонтологија 
 

Наставни бази  

Редовен професор – 
специјалист  

 775 891 891 118 

Редовен професор  693 798 798 118 

Научен советник – 
специјалист 

742 853 853 118 

Научен советник 664 762 762 118 

Вонреден професор – 
специјалист 

742 853 853 104 

Вонреден професор 664 762 762 104 

Доцент - специјалист 711 806 806 93 

Доцент на 
специјализација 

656 744 744 93 

Доцент 637 721 721 93 



   
 

Виш научен соработник 
специјалист/ насловен 

вонреден професор  
специјалист 

711 806 806 104 

Виш научен соработник/ 
насловен вонреден 

професор   

637 721 721 104 

Научен соработник  
специјалист/ насловен 

доцент специјалист 

673 758 758 93 

Научен соработник на 
специјализација/ насловен 
доцент на специјализација 

620 699 699 93 

Научен соработник/ 
насловен доцент 

602 679 679 93 

Асистент-доктор на науки 
специјалист 

641 681 758 55 

Асистент-доктор на науки 550 583 650 55 

Асистент истражувач - 
доктор на науки 

523 556 624 35 

Асистент специјалист/ 
асистент докторанд 

специјалист 

610 650 727 35 

Асистент на 
специјализација /асистент 

докторанд на 
специјализација 

539  573 642 35 

Асистент/асистент 
докторанд 

523 556 624 35 

Асистент истражувач – 
специјалист 

578 618 696 35 

Асистент истражувач на 
специјализација 

511 546 616 35 

Асистент истражувач 496 530 596 35 

Помлад асистент 
специјалист 

516 540 571 28 

Помлад асистент на 
специјализација 

456 477 504 28 

Помлад асистент 442 462 490 28 

Помлад асистент 
истражувач специјалист 

507 531 562 28 

Помлад асистент 
истражувач на 

специјализација 

449 469 498 28 

Помлад асистент 
истражувач 

435 456 483 28 

Доктор по медицна- 
специјалист 
примариус 

577 616 695  



   
 

Доктор по медицна- 
специјалист 

Дипломиран фармацевт - 
специјалист, магистар по 
фармација - специјалист, 
Дипломиран инженер-
физичар – специјалист, 

Дипломиран инжинер по 
хемија-специјалист, 

Дипломиран биолог – 
специјалист, 

Генетски советник 

547 586 665  

Доктор по медиицна, 
магистар по фармација, 
Дипломиран фармацевт,  
Дипломиран инжињер по 

хемија, Дипломиран 
биолог и биотехнолог, 

Дипломиран инжињер по 
физика, Дипломиран 

инженер по биологија - 
биохемија и физиологија, 
сите на специјализација 

441 463 490  

Доктор по медиицна, 
Дипломиран фармацевт, 
Магистар по фармација, 
Дипломиран инжињер по 

хемија, Дипломиран 
биолог и биотехнолог, 

Дипломиран инжињер по 
физика, Дипломиран 

инженер по биологија - 
биохемија и физиологија  

430 449 476  

Дипломиран 
лабораториски  

биоинженер магистер 

379 391 419  

Лаборант со високо 
образование, Дипломиран 

лабораториски 
биоинженер 

329 341 369  

Радиолошки 
техничар/технолог, 

Виш лаборант, 
Медицинска сестра  

318 329 358  

Лаборант, 
Хемиски техничар 

277  282 312  

Технички секретар на 
институт и катедра 

272 289 300  

Технички секретар на 
институт или катедра 
Самостоен референт 

администратор 

272 277 300  

Хигиеничар Садомијач на 
Институт и катедра 

190 190 202  

Чувар на 
експериментални животни 

  226  



   
 

Помошник-обдуцент  220 249  

Возач на Институт   306  

Работник со трупови  208   

 

Стручна служба 

Работно место Бодови     
Секретар на 

факултетот 
595     

Раководител на 

Одделение/Библиотека 
480     

Советник 398     
Виш соработник  370     
Соработник   350     
Помлад  соработник  329     
Самостоен референт 300     
Виш Референт 272     
Хаусмајстор  277     
Возач 272     
Чувар 

Курир 
202     

Хигиеничар во 

Деканат 
190     

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во 

Универзитетскиот гласник. 
 
 

 
     Декан 

     Проф. д-р Соња Топузовска,с.р. 
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ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ЖИРО СМЕТКА 1600111517 788 28  
 

 
     Со завршната сметка за 2020 година се прикажува планирањето и користењето на јавните средства 
преку искажување на остварените приходи и расходи, за што треба да се работи континуирано, 
навремено и максимално. 
     Pova`ni propisi koi imaat direktno vlijanie pri izgotvuvawe na godiшnata smetka се: 
 

1. Zakon za smetkovodstvo za buxetite i buxetskite korisnici  (Службен весник на 
Република Македонија br.61/02, 98/02, 81/05, 24/11 и 170/17); 

2. Zakon za danok na dobivka (Службен весник на Република Македонија br.112/14);  
3. Zakon za personalen danok na dohod (Службен весник на Република Македонија br.2/02, 

44/02, 96/04, 120/05, 52/06 i 139/06);  
4. Zakon za isplata na plati vo Република Makedonija (Службен весник на Република 

Македонија br. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 i 139/14); 
5. Zakon za buxetite (Службен весник на Република Македонија br.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 

95/10, 180/11, 171/12 i 153/13); 
6. Zakon za finansiska disciplina (Службен весник на Република Македонија br.187/13). 

 
      Po sproveduvaweto na kni`ewaта vo vrska so nastanatite finansiski transakcii vo tekot 
na 2020 gодина,a so cel realno utvrdување на finansiskiot rezultat на Медицинскиот 
факултет - Скопје, беше потребно да се извршат следните работи кои претходат na izgotvuvaweto na 
завршnata smetka: 
 

1. Da se izvrшi proverka  dali se prokni`eni site smetkovodstveni  dokumenti, kako i da 
se proveri dali se slo`uva  sinteti~kata  i  analiti~kata evidencija. 

2. Da se izvrши vremensko razgrani~uvawe na nenaplatenite prihodi i nenaplatenite 
rashodi soglasno so propisite. 

3. Da  se  izvrши  kni`ewe  na  utvrdenite  razliki  po  popis  na sredstvata i izvorite za 
2020 gод. vrz osnova na odlukata na sovetot. 

4. Da se izvrши presmetka na amortizacija za 2020 gод. i revalorizacija na celokupniot 
кapital za istiot period. 

 
Soglasno законските прописи, korisnicite i edinkite korisnici na buxet i fond, dol`ni 

se da gi izgotvat slednite finansiski izveшtai: 
 

 Bilans na sostojba. 
 Bilans na prihodi i rashodi. 
 Posebni podatoci za sistemot na dr`avna evidencija. 
 Dano~en bilans - obrazec DB za danok na dobivka.  

 
                   Godiшnite smetki se dostavuvaat do: 
 Registar na godiшni smetki pri Centralen registar, 
 Dr`aven zavod za revizija, 
 Uprava za javni prihodi, 
 Rektoratot  na Univerzitet”Sv.Kiril i Metodij” - Skopje. 

 



 

 
Priznavaweto na prihodite po ~len 18 od Zakonot za smetkovodstvo za buxetite i 

buxetskite korisnici se sproveduva spored smetkovodstvenoto na~elo na pari~no iska`uvawe.         
Medicinski fakultet po zavrшnata smetka za 2020 gод. poka`a pozitiven finansiski 

rezultat vo iznos od  387.781.230,00 den.  
По пресметка на даноците и придонесите во износ од 314.624 денари беше остварен вишок на 

приходи по оданочување во износ од  387.466.606,00 денари, кој износ ќе се пренесе како приход во 
2021 година. 

 
 

PRIHODI I TROШOCI VO TEKOT NA GODINATA 
BILANS NA PRIHODITE I TROШOCITE 788-28 OD 01.01.2020 - 31.12.2020 

 
1. VKUPNO PRIHODI -  KLASA 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                                                  

                          2.  ВКУПНО РАСХОДИ - КЛАСА  4 
 

Конто Конто назив Должи 
40113000 ОСНОВНИ ПЛАТИ 70.953.176,00 

40131000 ПЕРСОНАЛЕН ДАН.НА ДОХОД ОД ПЛАТА 6.382.137,00 

40211000 ОСНОВНИ ПРИДОНЕ.ПИО-21.2% 20.092.089,00 

40221000 ОСНОВЕН ПРИДОН.ЗДРАВСТВО-9.2% 8.019.925,00 

40222000 ОСНОВЕН ПРИДОН.ДОПОЛНИТ.ЗДРАВ-0,5% 535.244,00 

40231000 ОСНОВЕН ПРИДОН.ВРАБОТУВАЊЕ-1.6% 1.284.441,00 

42013000 ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВ.НОКЕВ. 10.187,00 

42014000 ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-КОТИЗАЦИИ 33.925,00 

Конто Конто назив Побарува 

72131900 ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОТ(камати пл.ф-ри) 38.450,00 

72221100 СУДСКИ ТАКСИ ОД ПРАВНИ ЛИЦА 188.354,00 

72381000 ТРАНСФ.ЗДРАВСТВ.УСЛ.ЈЗУ И ДР.УСТАН. 97.107.089,00 

72381300 ТРАНСФ.СЕРТИФ.ЛЕКОВИ-ФАРМАК.МИСЛ. 16.428.319,00 

72381900 ТРАНСФ.ЗДРАВСТВ.УСЛ.-ПРИВАТНИЦИ ПО К.И. 671.850,00 

72381901 ТРАНСФ.ЗДРАВСТВ.УСЛ.-ПРИВАТНИЦИ БИ 384.210,00 

72381902 ТРАНСФ.ВЕШТИ МИСЛ.ПРИВАТ.ПО Ф-РА 1.099.020,00 

72381903 ТРАНСФ.ЗДРАВСТВ.УСЛ.-ПРИВАТНИЦИ ПО КИ СЛИП 65.375,00 

72391100 ТРАНСФ.ОД ЗАКУПНИНА НА ОБЈЕКТИ 1.425.952,00 

72592200 ПРИХОДИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ 75.512,00 

7259225 ПРИХОДИ КНИГИ 5.885,00 
72593900 ОСТАН.НЕДАНОЧ.ПРИХ. 74.800,00 

72593910 ОСТАН.НЕДАН.ПРИХ.РЕКТОР.ДОДАТОК 1.456.560,00 

72593912 ОСТАН. НЕДАНОЧНИ ПРИХ.(ре 10 пл.агрегат за струја 428.508,00 

72593920 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ-ПРОЕКТ 302.780,00 

72593950 ОСТАН.НЕДАН.ПРИХ.КАМАТИ (пл.камати,ф-ри по тужби) 39.145,00 

72594600 ПРИХОДИ  ПАРТИЦИПАЦИЈА К.И. 7.136.494,00 

72594601 ПРИХОДИ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈА К.И -БАНКА СЛИП 1.646.010,00 

72594610 ПРИХОДИ ПАРТИЦИПАЦИЈА Б.И. 10.640,00 

74111210 ТРАНСФ.БУЏЕТ МИНИСТ.ЗДРАВ.ПРОГРАМИ 5.355.940,00 

74111310 ТРАНСФ.МИН.ЗДРАВСТВО ФЗО П.СЛ.СКОПЈЕ 256.709.000,00 

74111400 ПРЕНЕСЕН ВИШОК НА ПРИХ.ОД ПРЕТХОД.ГОД. 352.069.411,00 
 

    742.719.304,00 
 



 

42021000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ДНЕВНИЦИ 21.323,00 

42022000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-АВИО КАРТИ 363.567,00 

42023000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-СМЕСТУВАЊЕ 11.720,00 

42024000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-КОТИЗАЦИИ 324.526,00 

42111000 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 1.500.110,00 

42112000 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 240.647,00 

42113000 ЃУБРЕТАРИНА 354.366,00 

42115000 МЕДИЦИНСКИ ОТПАД 732.404,00 

42119000 ДРУГИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УСЛУГИ 1.610.674,00 

42121000 ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ 8.786.798,00 

42131000 ПОШТА 365.441,00 

42132000 ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС 2.891,00 

42139000 ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА 38.681,00 

42141000 ГОРИВА И МАСЛА-БЕНЗИН,ПАРКИНГ,ПАТАРИНИ 71.353,00 

42142000 РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 7.302,00 

42143000 ТРАНСПОРТ НАСТОКИ 10.820,00 

42144000 ТРАНСПОРТ-ТАКСИ 3.105,00 

42311000 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2.501.767,00 

42311010 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕР-БИОРАСПОЛОЖИВОСТ 40.363,00 

42312000 СПИСАНИЈА,ВЕСНИЦИ И ДР.ИЗДАНИЈА 21.005,00 

42319000 ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 3.687,00 

42321000 МАТЕРИЈАЛИ ЗА АОП 2.830,00 

42331000 УНИФОРМИ 70.793,00 

42341000 ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ-БИОРАСПОЛОЖИВОСТ 1.851.250,00 

42351010 МЕДИЦИН.МАТЕРИЈАЛ-БИОРАСПОКОЖИВ 903,00 

42359000 ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 151.147,00 

42359010 ДР.МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-БИОРАСПОЛОЖИВ. 1.872.700,00 

42359020 МЕДИЦИНСКИ МАТЕР-ЛАБОРАТОРИСКИ 102.307.854,00 

42371000 С/ВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА 875.349,00 

42371010 СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА-БИОРАСПОЛОЖИВОСТ 99.167,00 

42381000 СИТЕН ИНВЕНТАР 360.052,00 

42399090 ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ 4.362.326,00 

42399091 ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕР-БИОРАСПОЛОЖИВ 47.463,00 

42411000 ПОПРАВКА И СЕРВИСИРА.НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА 176.827,00 

42421000 ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ 9.364.558,00 

42423000 ДЕЗИНФЕКЦ.ДЕЗИНСЕКЦ.ДЕРАТИЗАЦИЈА 83.395,00 

42442000 ПОРАВ.И ОДРЖУВ.НА СОФТВЕР.И ХАРДВЕР.ОП 1.672.513,00 

42444000 ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА 8.298.474,00 

42444010 ПОПРАВКА НА ОПРЕМА-БИОРАСПОЛОЖИВОСТ 368.501,00 

42519000 ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА 73.800,00 

42521000 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 940,00 

42522000 БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА 117.335,00 

42523000 ОСИГУРУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА 377.688,00 

42524010 ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОБРОВОЛЦИ-БИОРАСПОЛ 136.700,00 

42525000 ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 250.881,00 

42526000 ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 17.361,00 

42529000 ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ 12.930,00 

42531000 ПРАВНИ УСЛУГИ (по ф-ри) 966.208,00 

42536000 ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ 428.496,00 

42545000 ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО 9.484.929,00 



 

42549000 ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 7.497.317,00 

42572000 УСЛУГИ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ ПЛАН 14.514,00 

42592000 УСЛУ.ЗА КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ 680,00 

42597000 КОНСУЛТАТИВНИ УСЛУГИ 36.462,00 

42599000 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 27.417.651,00 

42599010 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛ-БИО(МИН.ЗДРАВ.) 124.333,00 

42599050 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ-СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 4.673.783,00 

42611000 ЧЛЕНАРИНИ ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 363.039,00 

42612000 ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ 30.150,00 

42621000 РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 103.235,00 

42631000 СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ 22.768,00 

42641000 ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ 404.976,00 

42699000 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ 869.570,00 

42699010 ДР.ОПЕРАТИВ.РАСХ.ДАНОК ОД ДОБИВКА 509.750,00 

42699021 ДДВ И АКЦИЗИИ 2.495.672,00 

42699090 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ 132.840,00 

42699091 ТРОШОЦИ ЗА БИОРАСПОЛОЖИВОСТ 164.423,00 

46511000 ГЛАВЕН ДОЛГ ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 27.887.181,00 

46512000 КАМАТА ПО ИЗВРШЕНИ ИСПРАВИ 211,00 

46513000 ТРОШОЦИ ПО ИЗВРШЕНИ ИСПРАВИ 1.372.796,00 

48012000 КУПУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 3.921.296,00 

48013000 КУПУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОР.И НАУЧНО ИСТР.ОП 2.270.884,00 

48014000 КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА 629.706,00 

48016000 КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗ 1.157.005,00 

48019000 КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА 165.707,00 

48121000 ПОДГОТВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ 61.300,00 

48293000 РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ 4.165.484,00 

48523000 КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР 288.297,00 

  354.938.074,00 

                                     
 

Утврдување на остварениот вишок на приходи – добивка пред оданочување: 
 

             1. ВКУПНО ПРИХОДИ:                                                                              742.719.304,00  
              2. ВКУПНО РАСХОДИ:                                                                                354.938.074,00 

                                                                                                                                   ________________                                                                       
                                                                                                                               387.781.230,00                                                                                                

 
         3. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ–ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ: 
              4. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ:                                                                                                     314.624,00 

                                                                                                                                         ___________________                                                                                                                    
    ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ:                                         387.466.606,00                                                                        

               
 
 

РАСПОРЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ  
КАКО ПРИХОД ЗА НАРЕДНАТА ГОДИНА:       387.466.606,00                                       

   



 

Податоци за вкупно фактурирани и наплатени обврски во 2020 година 
 

Конто Конто назив Должи Побарува Салдо 
1201 ПОБАРУВА. МИНИСТ.ЗДРАВСТ-ПРОГРАМИ 32.048.540,00 5.784.448,00 26.264.092,00 

1202 ПОБАРУВА. МИНИСТ.ТРУД.СОЦ.ПАРТИЦИП. 78.309,00 10.640,00 67.669,00 
1210 ПОБАР.ОД ФОНД ЗА ЗДРАВ.ПОД.СЛ.СКОПЈЕ 177.788.750,00 177.788.750,00 0,00 
1220 ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ УСТАНОВИ 5.388.573,00 2.202.086,00 3.186.487,00 
1221 ПОБАРУВА ОД ПРИВАТ.ЗДРАВСТВ.УСТАН. 913.517,00 819.467,00 94.050,00 

1222 ПОБАРУВАЊА ОД ПРИВАТНИ ЛИЦА 1.254.340,00 1.099.020,00 155.320,00 

1223 ПОБАРУВАЊА ОД СУДОВИ ВО РМ 63.488.390,00 22.027.027,00 41.461.363,00 

1224 ПОБАРУВАЊА ОД ЈЗУ ОПШТИ БОЛН.РМ 12.271.166,00 3.274.548,00 8.996.618,00 

1225 ПОБАРУВАЊА ОД ФАРМАКОЛОШКИ МИСЛ. 4.842.470,00 191.166,00 4.651.304,00 

1226 ПОБАРУВАЊА ОД ЈЗУ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 140.313.555,00 57.138.620,00 83.174.935,00 

1227 ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ ЈЗ УСТАНОВИ 43.187.883,00 12.845.408,00 30.342.475,00 

1229 ПОБАРУВАЊ. ОД СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ДР 304.525,00 261.845,00 42.680,00 

1230 ПОБАРУВА.ОД ПРАВНИ ЛИЦА СТРАНСТВО 22.719.130,00 16.237.153,00 6.481.977,00 

    504.599.148,00 299.680.178,00 204.918.970,00 

 
Преглед - Министерство за здравство по програми Скопје 
 

Конто Конто назив Должи Побарува Салдо 

1201 ПОБАРУВА. МИНИСТЕР.ЗДРАВСТ-ПРОГРАМИ 32.048.540,00 5.784.448,00 26.264.092,00 

1202 ПОБАРУВА.МИНИСТ.ТРУД.СОЦ.ПАРТИЦИПАЦ. 78.309,00 10.640,00 67.669,00 

    209.915.599,00 183.583.838,00 26.331.761,00 

 
Преглед - Фонд за здравствено осигурување Скопје 
 

Конто Конто назив Должи Побарува Салдо 
1210 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВО ПОДРАЧ.СЛ.СКОПЈЕ 177.788.750,00 177.788.750,00 0,00 

 
Преглед - Други установи и ЈЗУ 
 

Конто Конто назив Должи Побарува Салдо 
1220 ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ УСТАНОВИ 5.388.573,00 2.202.086,00 3.186.487,00 

1221 ПОБАРУВАЊА ОД 
ПРИВАТ.ЗДРАВСТВ.УСТАН. 

913.517,00 819.467,00 94.050,00 

1222 ПОБАРУВАЊА ОД ПРИВАТНИ ЛИЦА 1.254.340,00 1.099.020,00 155.320,00 

1223 ПОБАРУВАЊА ОД СУДОВИ ВО РМ 63.488.390,00 22.027.027,00 41.461.363,00 

1224 ПОБАРУВАЊА ОД ЈЗУ ОПШТИ БОЛН.РМ 12.271.166,00 3.274.548,00 8.996.618,00 

1225 ПОБАРУВАЊА ОД ФАРМАКОЛОШКИ 
МИСЛЕ. 

4.842.470,00 191.166,00 4.651.304,00 

1226 ПОБАРУВАЊА ОД ЈЗУ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 140.313.555,00 57.138.620,00 83.174.935,00 

1227 ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ ЈЗ УСТАНОВИ 43.187.883,00 12.845.408,00 30.342.475,00 

1229 ПОБАРУВАЊА ОД СПОРТСКИ КЛУБОВИ,ДР  304.525,00 261.845,00 42.680,00 

1230 ПОБАРУВА.ОД ПРАВНИ ЛИЦА-СТРАНСТВО 22.719.130,00 16.237.153,00 6.481.977,00 

    294.683.549,00 116.096.340,00 178.587.209,00 

 
За период од 01.01.2020 – 31.12.2020 година беше извршено фактурирање за здравствени и други 

установи во вкупен износ од 314.828.089,00 денари. 



 

 
 

  
 
 
 
                                       

 
                                
 
 
 
 
 
 
ВКУПНИ ПОБАРУВАЊА СО СОСТОЈБА 31.12.2020 ГОДИНА 
 

1. Од Фонд за здравствено осигурување – Скопје:            
          - Фактурирано                                                                         177.788.750,00  
          - Платено по договор со ФЗО                                                256.709.000,00  
          - Повеќе платено од фактурирано                                           78.920.250,00  
 
2. Од Министерство за здравство по програми Скопје:             
        - Фактурирано                                                                                7.995.256,00  
        - Наплатено                                                                                    5.784.448,00  

  - Останува за наплата                                                                  26.264.092,00    
        - Износ на неплатени фактури од претходни години              24.053.284,00  
 
3. Од други установи и ЈЗУ (клиники, општи болници, судови, приватни 
здравствени установи, спортисти, др.програми, правни лица од странство и др. 
установи): 

  - Фактурирано                                                                             129.037.553,00   
  - Наплатено                                                                                 116.096.340,00   
  - Останува за наплата                                                                 178.587.209,00 

        - Износ на неплатени фактури од претходни години             165,645,966,00  
 

             4. Од Министерство за труд и социјална политика:  
  - Фактурирано                                                                                       6.530,00   
  - Наплатено                                                                                         10.640,00   
  - Останува за наплата                                                                         67.669,00  

        - Износ на неплатени фактури од претходни години                     71.779,00  
  
 
                     ВКУПНИ ОБВРСКИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕ:    
                       

Конто Конто назив ПС Салдо Должи Побарува Салдо 
2200 ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ОБРТНИ 

С/ВА 
64.903.758,00 226.930.333,00 283.373.071,00 56.442.738,00 

Конто Конто назив Промет должи 

1201 ПОБАРУВА.МИНИСТЕР.ЗДРАВСТ-ПРОГРАМИ 7.995.256,00 

1202 ПОБАРУВА.МИНИСТ.ТРУД.СОЦ.ПАРТИЦИПАЦ. 6.530,00 
1210 ПОБАР.ОД ФОНД ЗА ЗДРАВ.ПОД.СЛ.СКОПЈЕ 177.788.750,00 
1220 ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ УСТАНОВИ 2.229.499,00 
1221 ПОБАРУВАЊА ОД ПРИВАТ.ЗДРАВСТВ.УСТАН. 607.388,00 
1222 ПОБАРУВАЊА ОД ПРИВАТНИ ЛИЦА 1.240.620,00 
1223 ПОБАРУВАЊА ОД СУДОВИ ВО РМ 28.300.344,00 
1224 ПОБАРУВАЊА ОД ЈЗУ ОПШТИ БОЛН.РМ 3.166.106,00 
1225 ПОБАРУВАЊА ОД ФАРМАКОЛОШКИ МИСЛЕ. 4.613.941,00 
1226 ПОБАРУВАЊА ОД ЈЗУ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 58.262.894,00 
1227 ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ ЈЗ УСТАНОВИ 10.055.884,00 
1229 ПОБАРУВАЊА ОД СПОРТСКИ КЛУБОВИ  177.640,00 
1230 ПОБАРУВА.ОД ПРАВНИ ЛИЦА ОД СТРАНСТВО 20.383.237,00 

    314.828.089,00 



 

2201 ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ОСНОВНИ 
С/ВА 

6.197.985,00 15.658.624,00 19.631.388,00 3.972.764,00 

    71.101.743,00 242.588.957,00 303.004.459,00 60.415.502,00 

        За период од 01.01.2020 – 31.12.2020 година според Законот за сметководство беше 
извршен попис на градежните објекти, земјиштето, опремата, паричните средства во 
каса, побарувања и обврски. 

По добиениот Извештај од централната пописна комисија беа споведени соодетни 
книжења и пресметана амортизација и ревалоризација. 

 
Во 2020 година е набавена опрема во вредност од 16.995.270,00 денари и тоа:    

        
Конто Конто 

назив Носител Должи Побарува Салдо 

022 ОПРЕМА ИНСТИТУТ ЗА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА И 
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 

022 ОПРЕМА ИНСТИТУТ ЗА МИКРОБИЛОГИJА И 
ПАРАЗИТОЛОГИJА 

8.055.270,00 0,00 8.055.270,00 

022 ОПРЕМА ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ПРИМЕНЕТА 
ФИЗИОЛОГИЈА СО АНТРОПОЛОГИЈА 

30.000,00 0,00 30.000,00 

022 ОПРЕМА ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОБИЛОГИЈА И ХУМАНА 
ГЕНЕТИКА 

5.510.000,00 0,00 5.510.000,00 

      16.995.270,00 0,00 16.995.270,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ЖИРО СМЕТКА 1600111517 788  13 
 

1. VKUPNO PRIHODI -  KLASA 7 
 
            
Конто 

Конто назив Побарува 

723011 ТАКСИ ЗА ДИПЛОМИ И СЕРТИФИКАТИ 1.689.200,00 

723019 ДРУГИ ОБРАЗОВНИ ТАКСИ 9.634.808,00 

723119000 ДП ОБВРСКИ ОД ЗАЕД.РАБОТЕЊЕ 3.158.992,00 

723119010 ДП РАЗНО СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 585.650,00 

723119111 ПРОЕКТ ГРАНД АЦО КОСТОВСКИ 153.466,00 

723119121 BREATHE WELL 882.925,00 

723119122 МАЈКИ И ДЕЦА 240.000,00 

723119210 ДП САМОФИНАНСИРАЊЕ ОМ 29.977.173,00 

723119220 ДП САМОФИНАНСИРАЊЕ ВМШ 13.257.081,00 

723119310 ДП СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НОВИ 31.915.840,00 

723119330 ДП СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЛОГОПЕДИ 1.474.587,00 

723119340 ДП СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ФИЗИОТЕРАПЕВТИ 560.590,00 

723119410 ДП СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 7.423.127,00 

723119510 ДП ЈЗ ПОСДИПЛОМСКИ 478.115,00 

723119520 ДП ЈЗ ДОКТОРСКИ 231.124,00 

723119710 ДП ДОКТОРСКИ СТУДИИ 10.010.315,00 

723119810 ДП СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 4.052.233,00 

7259 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 3.810,00 

7259225 ПРИХОДИ КНИГИ 197.690,00 

725939 ОСТАНАТИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 2.050,00 

72593910 ОСТАН.НЕДАН.ПРИХ.РЕКТОР.ДОДАТОК 14.450,00 

72593911 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ-ДЕКАНАТ 80.340.038,00 

74111400 ПРЕНЕСЕН ВИШОК НА ПРИХ.ОД 
ПРЕТХОД.ГОД. 

295.433.329,00 

    491.716.593,00 

 
         2.  ВКУПНО РАСХОДИ - КЛАСА  4 
   

Конто Конто назив Салдо 

42013000 ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВ.НОКЕВ. 81.950,00 

42021000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ДНЕВНИЦИ 19.215,00 

42022000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-АВИО КАРТИ 198.441,00 

42023000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-СМЕСТУВАЊЕ 59.024,00 

42024000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-КОТИЗАЦИИ 184.363,00 

42111000 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 322.518,00 

42112000 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 256.269,00 

42113000 ЃУБРЕТАРИНА 124.050,00 

42121000 ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ 247.980,00 

42124000 ТЕЧНО ГОРИВО - АГРЕГАТ 3.205.186,00 

42132000 ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС 1.969.375,00 

42139000 ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА 6.157,00 

42141000 ГОРИВА И МАСЛА-
БЕНЗИН,ПАРКИНГ,ПАТАРИНИ 

117.054,00 



 

42142000 РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 21.411,00 

42144000 ТРАНСПОРТ-ТАКСИ 23.517,00 

42311000 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ 156.466,00 

42312000 СПИСАНИЈА,ВЕСНИЦИ И ДР.ИЗДАНИЈА 36.951,00 

42359000 ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 465.102,00 

42371000 С/ВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА 12.825,00 

42381000 СИТЕН ИНВЕНТАР 13.874,00 

42399020 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ 556,00 

42399090 ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ 24.549,00 

42411000 ПОПРАВКА И СЕРВИСИРА.НА ЛЕСНИ 
ВОЗИЛА 

41.356,00 

42421000 ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ 8.287.221,00 

42422000 УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 2.574,00 

42441000 ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ 70.092,00 

42442000 ПОРАВ.И ОДРЖУВ.НА СОФТВЕР.И 
ХАРДВЕР.ОП 

1.330.645,00 

42444000 ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА 
ОПРЕМА 

82.936,00 

42513000 ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ДРУГ  ТИП НА ПРОСТОР 460.180,00 

42521000 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 1.400,00 

42522000 БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА 14.000,00 

42526000 ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 40.185,00 

42535000 СУДСКИ КУРИРСКИ УСЛУГИ 111,00 

42536000 ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ 275,00 

42579000 ДРУГИ ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ 128.359.807,00 

42592000 УСЛУ.ЗА КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И 
ИЗДАВАЊЕ 

2.446.244,00 

42599000 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 91.704.605,00 

42611000 ЧЛЕНАРИНИ ВО МЕЃУНАРОДНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

62.004,00 

42612000 ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ 118.818,00 

42621000 РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 89.686,00 

42641000 ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ 239.494,00 

42699000 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ 2.729.678,00 

42699010 ДР.ОПЕРАТИВ.РАСХ.ДАНОК ОД ДОБИВКА 1.151,00 
42699021 ДДВ И АКЦИЗИИ 38.010,00 
46499000 ДРУГИ РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 40.170,00 
46512000 КАМАТА ПО ИЗВРШЕНИ ИСПРАВИ 25.575,00 
48012000 КУПУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 211.992,00 

48014000 КУПУВ. ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА 1.941.546,00 

48019000 КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА 45.998,00 
48123000 РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ 2.442.860,00 
    248.375.446,00 

                       
        1.ВКУПНО ПРИХОДИ:                                                                                              491.716.593,00 
 
       2.ВКУПНО РАСХОДИ:                                                                                              248.375.446,00                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                
       3.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ–ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ:   243.341.147,00 
 
       4. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ                                                                                              10.629,00                                                                                                                                                                                 
       ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ  ПО ОДАНОЧУВАЊЕ:                                    243.330.518,00     
                 

РАСПОРЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ 



 

КАКО ПРИХОД ЗА НАРЕДНАТА ГОДИНА:                                                              243.330.518,00                                                  
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1. ВКУПНО ПРИХОДИ – КЛАСА 7 
Конто Конто назив Побарува 

7411120 ТРАНСФЕР ОД БУЏЕТОТ 171.094.803,00 
7411121 ТРАНСФЕРИ ОД БУЏЕТ МАТЕРИЈАЛНИ 3.074.287,00 
  174.169.090,00 

 
 

2. ВКУПНО РАСХОДИ - КЛАСА  4 
         
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ВКУПНО ПРИХОДИ:                                   174.169.090,00      

    ВКУПНО РАСХОДИ:                                   174.169.090,00      
 

ЗА ПЛАТИ:                                                     171.094.803,00   
             ЗА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ:                    3.074.287,00 
 
 
 
 
 
 
 

Конто Конто назив Должи 
40113000 ОСНОВНИ ПЛАТИ 113.221.219,00 

40131000 ПЕРСОНАЛЕН ДАН.НА ДОХОД ОД ПЛАТА 10.158.627,00 

40211000 ОСНОВНИ ПРИДОНЕ.ПИО-21.2% 32.028.503,00 

40221000 ОСНОВЕН ПРИДОН.ЗДРАВСТВО-9.2% 12.785.242,00 

40222000 ОСНОВЕН ПРИДОН.ДОПОЛНИТ.ЗДРАВ-0,5% 853.368,00 

40231000 ОСНОВЕН ПРИДОН.ВРАБОТУВАЊЕ-1.6% 2.047.844,00 

42012000 ПАТУВ.ВО ЗЕМЈАТА-ПАТ.РАСХ(АВ.КАРТИ) 150.800,00 

42014000 ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-КОТИЗАЦИИ 20.900,00 

42022000 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-АВИО КАРТИ 30.000,00 

42111000 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 510.219,00 

42112000 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 620.684,00 

42113000 ЃУБРЕТАРИНА 51.779,00 

42139000 ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА 10.000,00 

42311000 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ 20.000,00 

42442000 ПОРАВ.И ОДРЖУВ.НА СОФТВЕР.И 
ХАРДВЕР.ОП 

10.000,00 

42599000 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 267.134,00 

46494000 ТРАНСФЕРИ ПРИ ПЕНЗИОНИТАЊЕ 843.040,00 

46499000 ДРУГИ РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 539.731,00 

49500000 РАСПОРЕД НА РАСХОДИ 174.169.090,00 
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Донаторска сметка за Институт за патофизиологија со нуклеарна медицина 
 

ВКУПНО ПРИХОДИ:                                   1.420.253,00      
    ВКУПНО РАСХОДИ:                                   1.420.253,00      
     Остаток:             0,00 
 
 
 
 
 
 
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ЖИРО СМЕТКА 1600111517 785 70 
Донаторска сметка за Институт за МЕП Биохемија 
 
 

ВКУПНО ПРИХОДИ:                                   613.865,00      
    ВКУПНО РАСХОДИ:                                   540.540,00      
     Остаток:     73.325,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 19.02.2021 година                  Овластен сметководител на Медицински факултет,                                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                                  Дипл.екк. Радмила Богојевска                                                                      

                                                                                                      
___________________________ 



 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Бр.02-__________/___ 
Дата 17.02.2021 година 
Скопје 
 

          ПРЕДЛОГ 
 
 Врз основа на член 73 став 9 од Статутот на Медицински факултет во Скопје во состав 
на Универизтетот,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник број 458 од 17 
октомври 2019 година), Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на својата XXXII-та  редовна седница 
одржана на 17.02.2021 година,  ја донесе следнава 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на бројот на студенти кои ќе се запишат на сите студиски програми од 

втор циклус студии за академската 2021/2022 година и утврдување на висината на 
средствата за студирање 

 
 

Член 1 
 Се утврдува следниот број на студенти за запишување на втор циклус студии на  
Универзитетот  “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Медицински факултет - Скопје, за 
академската  2021/2022 година за сите студиски програми од втор циклус студии и висината 
на средствата за студирање на тие студиски програми: 
 
Студиска програма Семестри Редовни студенти во 

државна квота (вкупно) 
Висина на средства за 

студирање 
Клиничка логопедија  
 2 50 1.150 евра во денарска 

противвредност 
Физиотерапевти во 
ортопедија и хирургија  2 20 1.150 евра во денарска 

противвредност 
Физиотерапевти во 
неврологија  2 20 1.150 евра во денарска 

противвредност 
Јавно здравство 4 20 2.000 евра во денарска 

противвредност 
 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 
                                                                                                                    Д е к а н 
                                                                                                    Проф.д-р Соња Топузовска,с.р 
 
 
 
 
Примерок од Одлуката да се достави до: 

- УКИМ 
- Продекан за настава 
- Одделение за последипломски  

(магистерски и специјализации) и докторски студии 
- Одделение за правни работи 
- Архива 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ 

НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До 

Наставно Научниот Совет на 

Медицински Факултет Скопје,  

Универзитет “Св Кирил и Методиј”, Скопје  

 

Согласно Студиските програми за трет циклус докторски студии по медицина, 
врз основа на член 112 од Законот за високо образование, член 275 од Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје (бр.458 од 17.10.2019) и член 55 од став 1 од Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус-докторски 
студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник 
бр.245/13), Наставно-научниот совет на својата XXXI редовна седница одржана на ден 
30.12.2020 година, донесе одлука со број: 0905-5236/15 за формирање на Комисија за 
оцена на пријавена тема за докторска дисертација на асс. д-р Ивица Бојовски со наслов: 
“Асоцијација на генетски мутации и полиморфизми со коронарна артериска 
болест и длабока венска тромбоза”, на англиски јазик: ‘‘Association of genetic 
mutations and polymorphisms with coronary artery disease and deep vein thrombosis’’. 

 

Состав на комисијата: 

1. Н.Сов. д-р Светлана Станковиќ  

2. Проф. д-р Маријан Бошевски  

3. Проф. д-р Александар Петличковски 

 

По разгледување на приложениот материјал за оцена на темата за изработка на 
докторска дисертација, рецензетската комисијата на Наставно-научниот совет му го 
поднесува следниот  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Текстот на предложениот предлог за изработка на докторскиот труд ги содржи 
сите поглавја на еден научно истражувачки проект и тоа: вовед, мотив, цели, материјал 
и методи, очекувани резултати, литература. Начинот на експликација на проблемите и 
научната мисла на кандидатот е концизен, јасен и лесно разбирлив, така што може 
едноставно да се следи приложениот материјал.  

Докторската дисертација обработува многу актуелна тема која ги поврзува 
хуманата генетика и клиничката медицина, односно кардиологијата. Вакво генетско 
истражување досега не е направено врз македонска популација и се очекува да даде 
значаен придонес во превенцијата и третманот на млади пациенти со коронарна 
артериска болест и длабока венска тромбоза. 



Во воведот кандидатот јасно и концизно ги дефинира трите ентитети кои што 
се предмет на истражувањето: генетски мутации и полиморфизми, коронарна 
артериска болест (КАБ)  и длабока венска тромбоза (ДВТ), давајќи посебен осврт за 
секоја посебно. Најпрво се дефинирани состојбите: генетска мутација и генетски 
полиморфизам, и направена е јасна дистинкција помеѓу овие два термини. Потоа е 
дефинирана коронарната артериска болест и посочени се епидемиолошки податоци за 
стапката на морбидитет и морталитет во Европа и САД. Според изнесените податоци, 
инциденцата на симптоматска КАБ кај млади индивидуи до 40 години сеуште е ниска 
и изнесува околу 3%, меѓутоа се забележува тренд на зголемување. Во продолжение 
цитирани се повеќе студии за влијанието на генетските фактори и појавата на 
коронарна артериска болест. Според нив наследната компонента кај КАБ е веќе 
докажана и последните студии покажуваат дека наследноста е околу 40-50%. Како и 
кај повеќето комплексни заболувања, ризикот на една индивидуа за развој на КАБ е 
модулиран со интеракција помеѓу генетските и факторите на животен стил и 
животната средина.  

 
Понатаму е дефиниран венскиот тромбоемболизам (ВТЕ) кој што вклучува две 

клинички манифестации: длабока венска тромбоза (ДВТ) и белодробна 
тромбоемболија (БТЕ). Нарушувањето на балансот помеѓу тромбогените и 
фибринолитичките механизми во телото дава предиспозиција за крвавење или појава 
на тромбоза. Авторот прави јасна поделба кои се провоцирачки, а кои непровоцирачки 
ризик фактори за појава на ДВТ, притоа посочувајќи дека покрај нив, венската 
тромбоза има силна генетска основа и тоа околу 50-60% од инциденцата на ВТЕ се 
припишува на генетски мутации. Во продолжение авторот ги посочува кои се досега 
најчестите докажани генски мутации одговорни за појава на ДВТ: factor V Leiden, 
prothrombin G20210A, fibrinogen gamma. Потоа се приложени епидемиолошки 
податоци, според кои што стапката на инциденца изнесува приближно 1-2 на 1000 лица 
годишно, со приближно 60% од сите случаи на ВТЕ како изолирана ДВТ, а другите 
40% како БТЕ со или без ДВТ. Според изнесените податоци, ризикот од рекурентен 
настан после прв ВТЕ настан е голем, со приближно 30% во рок од 10 години. Во 
продолжение авторот цитира повеќе светски трудови, студии и метанализи во кои се 
истражува влијанието на одредени генски мутации и полиморфизми (кои се предмет и 
во неговото истражување) врз појавата на ДВТ. Цитирани се и студии во кои е 
истражувано дали постои поврзаност помеѓу артериска и венска тромбоза. Според нив 
се покажало дека субјектите со идиопатска венска тромбоза имаат зголемен ризик за 
кардиоваскуларни настани, споредени со субјектите кои секундарно имаат тромбоза, а 
од друга страна, атеросклерозата има потенцијал да предизвика развој на тромбогено 
нарушување во венскиот систем. Авторот ги цитира и досегашните трудови и студии 
во македонската популација, а поврзани со оваа проблематика. На Клиниката за 
Кардиологија, во соработка со Институтот за имунобиологија и хумана генетика во 
2008 година било направено генетско истражување на македонската популација за 
поврзаноста на Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR-677 и MTHFR-1298) 
генетските полиморфизми со коронарната артериска болест и длабоката венска 
тромбоза и резултатите не покажале сигнификантна асоцијација помеѓу MTHFR-677 и 
MTHFR-1298 полиморфизмите со коронарната артериска болест и длабоката венска 
тромбоза кај Македонците. Во 2009 година од истите автори било направено 
истражување за SERPINE 1 генетски полиморфизам кај македонски пациенти со 
коронарна артериска болест и длабока венска тромбоза и истото покажало дека не 
постои сигнификантна поврзаност помеѓу SERPINE 1 полиморфизам и присуството на 
коронарна артериска болест и длабока венска тромбоза во македонската популација. 



Во 2020 година било направено испитување за поврзаноста на хомоцистеин и 
methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR C677T) генски полиморфизми со длабока 
венска прогноза во македонската популација. Резултатите покажале дека плазма 
нивото на хомоцистеин претставува фактор кој придонесува за развој на ДВТ, додека 
MTHFR C677T полиморфизмот не е поврзан со појава на ДВТ во македонската 
популација.  

 
На крајот на воведниот дел авторот ги објаснува детално и одделно сите 

генетски мутации кои што ќе бидат истражувани во студијата: фактор V(Leiden i R2), 
протромбин (G20210A), фактор XIII (V34L), B-фибриноген(-455 G>A), плазминоген 
активатор инхибитор-1(4G/5G), хуман тромбоцитен противген(a/b), метилентетра-
хидрофолат редуктаза (MTHFR, C677T и A1298C), Apolipoprotein B APO B (R3500Q), 
APO E, ангиотензин конвертирачки ензим (AKE), Endothelial Protein C Receptor (EPCR) 
A4600G, EPCR G4678C, Endothelial Nitric Oxide Synthase (eNOS) -786 T>C, eNOS 
G894T, Lymphotoxin Alpha (LTA). 
 
 Мотивот на авторот за истражувањето произлегува од тоа што досега не е 
направено вакво генетско истражување врз македонска популација во однос на 
присутната коронарна артериска болест, односно длабока венска тромбоза кај млади 
индивидуи. Авторот ни објаснува дека доколку се докаже дека одредени генски 
полиморфизми и мутации се сигнификантно почести во испитуваните групи, во однос 
на контролната група, во отсуство на познати, конвенционални ризик фактори за КАБ, 
односно ДВТ, тогаш овие генски мутации и полиморфизми би можеле да послужат во 
иднина како еден биомаркер за скрининг и рана детекција на КАБ и ДВТ кај млади 
лица до 50-годишна возраст. 
 
 Кандидатот јасно и концизно ги дефинира целите на докторската дисертација, а 
тоа се следните:  

 Да се утврдат алелските и генотипски фреквенции на анализираните генски 
варијанти на: Prothrombin (G20210A), B-fibrinogen (-455 G>A), 
Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR, C677T и A1298C) и Lymphotoxin Alpha 
(LTA) во двете групи испитаници, со коронарна артериска болест (КАБ), односно 
длабока венска тромбоза (ДВТ).  

 Да се споредат добиените алелски и генотипски фреквенции кај испитаниците, 
со фреквенциите од контролната група на испитаници од општата популација.  

 Да се испита дали постои релативен ризик на одредени генетски мутации и 
полиморфизми со присуството на коронарна артериска болест и длабока венска 
тромбоза.  

 Да се испита дали има препокривање на најчестите генетски полиморфизми и 
мутации помеѓу групата со КАБ и ДВТ.  

 
Дизајнот на студијата е дефиниран како студија на случаи и контроли (case-

control study), односно опсервациска, генетско-асоцијативна студија во времетраење од 
2 години, одобрена од Етичката комисија за истражување со луѓе на Медицинскиот 
факултет при УКИМ во Скопје со бр. 03-5019/2 од 21.12.2020 година. 

 
Во делот материјал и методи детално се образложени сите елементи на 

студијата во која ќе се анализираат демографските, клиничките, лабораториските и 
генетските податоци од испитувана група на 80-100 пациенти до 50 годишна возраст со 
докажана (документирана) КАБ, 80-100 пациенти до 50 годишна возраст со докажана 



(документирана) длабока венска тромбоза, наспроти контролна група на 80-100 здрави 
испитаници без КАБ и ДВТ. Според авторот, секој учесник кој ќе земе учество во ова 
клиничко истражување ќе мора уште на самиот почеток да потпише информирана 
согласност за учество во истражувањето, откако претходно ќе му биде објаснета 
студијата и ќе ја прочита согласноста. Во продолжение се наведени инклузионите и 
ексклузионите критериум за учество во студијата.  

 
1. Инклузионите критериуми (критериуми за вклучување во истражувањето) 

за првата група со коронарна артериска болест (КАБ) опфаќаат лица на возраст од 
18-50 години од обата пола, како и претходно направена коронарна ангиографија врз 
основа на поставена медицинска индикација. Спектарот на клинички ентитети кои 
подразбираат поставување медицинска индикација за коронарна ангиографија 
вклучува:  
А) стабилна ангина пекторис (градна болка),  
Б) акутен коронарен синдром (AKС) без СТ-сегмент елевација (НСТЕ-AКС) кој ги 
вклучува нестабилна ангина пекторис (AПНС) и миокарден инфаркт без СТ-сегмент 
елевација (НСТЕМИ), и  
В) акутен миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација (СТЕМИ).  

Позитивниот коронарографски наод (наод на најмалку една сигнификантна 
лезија >50% на коронарните артерии) ќе го категоризира учесникот во истражувањето 
во првата испитувана група со КАБ.  

Сите горенаведени критериуми и индикации се според последните препораки за 
миокардна васкуларизација од Европското Кардиолошко Здружение. 

Во продолжение авторот објаснува дека коронарната ангиографија и 
перкутаната коронарна интервенција (ПКИ) ќе бидат направени во Лабораторијата за 
интервентна кардиологија на ЈЗУ УК за Кардиологија, според стандардни процедури и 
протоколи препорачани од Европската асоцијација за перкутани коронарни 
интервенции и водичите за миокардна реваскуларизација. Авторот јасно ги дефинирал 
и ќе ги земе во предвид и постоечките ризик фактори кај пациентите како што се: пол, 
пушење, артериска хипертензија, хиперхолестеролемија, диабетес мелитус тип 2, 
прекумерна телесна тежина и обезност, зголемен абдоминален обем, физичка 
неактивност, активно пушење.  

 
2. Понатаму авторот ги опишува инклузионите критериуми (критериуми за 

вклучување во истражувањето) за втората група со длабока венска тромбоза (ДВТ) 
и истите опфаќаат лица на возраст од 18-50 години од обата пола, и претходно 
направен венски колор доплер на длабоките вени за докажување на ДВТ, а доколку е 
потребно и КТ ангиографија со кои би се потврдила дијагнозата за длабока венска 
тромбоза. На пациентите кај кои ќе биде поставено клиничко сомнение за ДВТ, после 
претходна клиничка проценка, согласно Wells score, ќе биде направена ЕХО колор 
доплер сонографија на длабоките вени во васкуларната лабораторија при ЈЗУ УК за 
Кардиологија, при што ќе се користат директни и индиректни дијагностички 
критериуми за присуство на длабока венска тромбоза и истите се јасно опишани во 
делот материјал и методи. Пациентите кај кои што со овие дијагностички методи ќе 
биде дијагностицирана длабока венска тромбоза ќе го категоризира учесникот во 
втората испитувана група со ДВТ. Kaj пациентите ќе се земат во предвид и 
постоечките ризик фактори како што се: малигно заболување, оперативен зафат, 
траума или фрактура, имобилизација, бременост и постпартален период, патувања на 
долги дестинации, хоспитализација, катетеризација, акутна инфекција, обезност или 
прекумерна тежина, зголемен обем на половина, употреба на орална контрацепција или 



употреба на хормонска терапија, употреба на кортикостероид, седентарен начин на 
живот. Авторот наведува дека сите горенаведени критериуми и индикации се според 
последните препораки напишани во заедничкиот консензус документ од работните 
групи за аорта, периферна васкуларна болест, пулмонална циркулација и 
десновентриклуарна функција при Европското здружение за кардиологија, како и од 
мултидисциплинарните препораки  од здружението на радиолози  - ултрасонографери. 

 
 3. За споредба на алелските и генотипските фреквенции во испитуваните групи, 
авторот објаснува дека ќе се користи контролна група. Според него контролната 
група практично ќе ја претставува општата популација во нашата земја и ќе ја 
сочинуваат соодветен број на машки и женски индивидуи со просечна возраст 
соодветна како и во испитуваните групи, кои ќе бидат регрутирани на Институтот за 
имунобиологија и хумана генетика за учество во популациски генетски студии. При 
регрутирањето тие ќе пополнуваат информирана согласност за учество во студијата, 
како и прашалник за нивната здравствена состојба и минати заболувања, а ќе бидат 
селектирани само индивидуи без податоци за срцеви болести. 
 
 4. Ексклузионите критериуми (критериуми за исклучување од 
истражувањето) опфаќаат лица помлади од 18 или постари од 50 години, бремени 
жени, лица со дијабетес мелитус тип 1, лица со валвуларни болести, лица со 
кардиомиопатии, лица со вродени срцеви мани, лица со активна малигна болест, лица 
со акутни или хронични инфламаторни или инфективни состојби/болести, како и лица 
кај кои постои релативна или апсолутна контраиндикација за изведување на коронарна 
ангиографија и/или перкутана коронарна интервенција, лица алергични на контраст. 
 
 Во продолжение објаснет е начинот на испитување на генетските мутации и 
полиморфизми. Авторот објаснува дека од сите испитаници ќе биде земена по 3 ml 
примерок венска крв со антикоагулант (динатриумова сол на етилендиамин 
тетраацетат - EDTA) за рутински лабораториски испитувања како и крв за генетско 
испитување за присуство на одредени т.н. генетски полиморфизми и мутации и истите 
ќе се испитуваат на Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Според авторот, 
анализата на полиморфизмите ќе биде спроведена со реверзна хибридизација. Со 
користење на комерцијално достапен комплет (CVD, ViennaLab, Vienna, Austria) кој ги 
опфаќа: Prothrombin (G20210A), B-fibrinogen (-455 G>A), Methylenetetrahydrofolate 
Reductase (MTHFR, C677T и A1298C) и Lymphotoxin Alpha (LTA), ќе се прави 
мултиплекс полимеразно верижна реакција (ПВР) за амплификација на MTHFR генот 
со користење на биотинилирани прајмери. Ампликоните последователно ќе се 
хибридизираат со проби фиксирани на нитроцелулозна лента. Со ензимска реакција ќе 
се отчитуваат позитивните сигнали и ќе се одредува генотипот на испитаникот. 
 

Статистичката анализа ќе биде изработена во статистичката програма: SPSS 
20.0. Базите на податоците ќе се формираат со примена на специфични компјутерски 
програми за таа намена и нивната обработка ќе се изврши со помош на стандардни 
дескриптивни и аналитички биваријатни и мултиваријатни методи. Ќе се разработи 
логистичка регресиона анализа за одредување на предиктивните варијабли за 
присуството на коронарната артериска болест, како и за длабоката венска тромбоза, 
откако во моделот ќе бидат вклучени генските полиморфизми, мутации и факторите на 
ризик. За квантифицирање на независните асоцијации ќе се одредува стапка на 
веројатност (OR–odds ratio) за даден интервал на доверба CI (confindence интервал + 
95% CI). Резултатите ќе се прикажат табеларно и графички (преку Cox-ова крива).  



Со оваа студија авторот очекува да добиеме порелевантни податоци за 
поврзаноста на одредени генски мутации и појавата на КАБ и ДВТ кај млади лица во 
македонската популација, а со тоа и можност за рана детекција и превенција најпрво 
кај лицата во крвно сродство со пациентите, а понатаму и на поширока популација. Се 
очекува да се одреди фреквенцијата на анализираните генски варијанти кај пациентите 
и кај здравата контролна група, да се утврди статистички значајна различна 
застапеност во споредуваните групи, како и да се пресмета релативниот ризик кој 
одредени генски варијанти го носат за коронарната артериска болест односно 
длабоката венска тромбоза. 
 

На крајот на темата е изнесена листа од 58 референци. При изработката на 
темата авторот употребил пребарување преку PubMed индексот за идентификација на 
релевантни натписи и апстракти објавени на англиски јазик користејќи при тоа 
соодветни клучни зборови со што издвоил целосно објавени студии со слободен 
пристап, ревиски трудови, рандомизирани контролирани студии, метаанализи, 
експертски прегледи и статистички анализи и препораки објавени од релевантни 
институции, а воедно претставени се и актуелните препораки од Европското 
Кардиолошко Здружение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАКЛУЧОК 

 
 

Врз основа на образложението на пријавената тема, целите, методологијата на 
истражувањето и очекуваните резултати, комисијата оценува дека предложената тема 
за изработка на докторска дисертација на авторот асс.д-р Ивица Бојовски, со наслов 
“Асоцијација на генетски мутации и полиморфизми со коронарна артериска 
болест и длабока венска тромбоза”, на англиски јазик: ‘‘Association of genetic 
mutations and polymorphisms with coronary artery disease and deep vein thrombosis’’ 
е актуелна, со значајна научна и практична важност. Комисијата во полн состав и 
едногласно смета дека темата во целост ги задоволува критериумите за изработка на 
докторски труд и му предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет 
да ја прифати оваа позитивна рецензија за предлогот-темата за изработка на 
докторската дисертација и да ја проследи за понатамошна постапка. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:    

 

1. Н.Сов д-р Светлана Станковиќ,   

 

2. Проф. д-р Маријан Бошевски,    

 

3. Проф. д-р Александар Петличковски  
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До 
Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет при 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј 
Скопје 

 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје на својата XXX 

редовна седница одржана на ден 17.11.2020 година по предлог на Советот на III циклус-

докторски студии, а врз основа на член 112 од Законот за високо образование и член 53 

став 1 (Универзитетски гласник бр.245/2013) од Правилникот за условите, критериумите 

и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на 

Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, 

донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на пријавена тема за изработка на 

докторска дисертација од Д-р Вера Пеншовска Николова, под наслов “Срцеви и 

липидни маркери како предиктори за коронарната артериска болест кај 

Дијабетес мелитус тип 2  пациенти со и без дијабетична нефропатија „ на 

англиски јазик “Cardiac and lipid markers as prediktors of coronary artery 

disease in patients with type 2 Diabetes mellitus  with and without  diabetic 

nefropathy” во следниот состав: 

 

  1. Научен сов. д-р Борјанка Танева, ментор 

2. Проф. д-р Марјан Бошевски, член 

3. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

 

Комисијата ја разгледа темата за изработка на докторска дисертација под наслов 

“Срцеви и липидни маркери како предиктори за коронарната артериска болест кај 

Дијабетес мелитус тип 2 пациенти со и без дијабетична нефропатија„ и има чест на 

Наставно-научниот совет да му го поднесе следниот 
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ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Мислење за предложената тема за изработка на докторска дисертација 

Доставениот поднесок за изработка на докторска дисертација ги содржи сите потребни 

елементи на една научно-истражувачка студија: вовед, цели на студијата, материјал и 

методи, протокол на студијата, очекувани резултати и литература. 

 

Во воведот кандидатката дава осврт на литературата на досега користени 

дијагностички методи за рана предикција на коронарната артериска болест кај пациенти 

со Дијабетес мелитус тип 2. Дадено е детално објаснување за коронарната артериска 

болест (КАБ) како водечка причина за морталитет и морбидитет кај пациенти со 

Дијабетес мелитус тип 2, со континуирано зголемување  на нејзината инциденција. Таа 

укажува на тоа дека една од дијагностичките методи за КАБ - лабораториска анализа на 

крвта во која спаѓаат: липиден статус, биохемиски срцеви маркери на некроза и 

воспаление, микроалбуминурија, натриуретички пептиди и коагулационен статус, кои 

досега рутински се користеле во дијагностиката како биомаркери има свои 

ограничувања, вклучувајки ја ниската специфичност во детерминирање и предикција на 

КАБ кај ДМ тип 2 пациенти. Срцевиот  биомаркер Н-терминал про Б-тип натриуретичен 

пептид (НТ-проБНП) и липидните биомаркери Аполипопротеин  А1 и аполипопротеин 

Б ( ApoA1  и ApoB) се исто така користени како биомаркери во предикцијата на КАБ. Н-

терминал про Б тип натриуретичен пептид-НТ-проБНП е неактивен  

прохормон, фрагмент на молекулата од која настанува активниот БНП. Про БНП 

содржи 108 аминокиселини, во нормални услови  продуциран е во срцевиот  вентрикул. 

Се претвара во физиолошки активен БНП (77-108) и Н-терминал про Б тип  

натриуретичен пептид –Нт-про БНП (1-76) прохормон, кој е срцев биомаркер 

чијашто предикторна моќ за зголемен ризик од кардиоваскуларни настани кај пациенти 

со ДМт2 е таргет на оваа студија. Apolipoprotein A1 (ApoA1) е главна протеинска 

компонента на липопротеинот со голема густина (HDL) во крвта на човекот. Кодиран е 

од генот ApoA1. Apolipoprotein B (ApoB) е главна протеинска компонента на VLDL, 
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LDL. Кодиран е од генот ApoB. Аполипопротеините А1 и Б се липидни  биомаркери кои 

корелираат со атеросклероза  и се фактори  за кардиоваскуларни  настани.  

Кандидатката прецизно ја објаснува и дијабетичната нефропатија како хронична  

микроваскуларна компликација на Дијабет мелитус (ДМ) која води до терминален 

стадиум на хронична бубрежна инсуфициенција (ХБИ) преку осврт на нејзиниот  

механизам, етиологија и карактеристики. На крајот од воведот, кандидатката истакнува 

дека во клиничката пракса рано дијагностицираната коронарна артериска болест (КАБ) 

кај пациенти со Дијабетес мелитус тип 2 е потенцијално курабилна, па поради тоа се 

потенцира дека НТ-про БНП и АпоА1 и АпоБ како биомаркери  имаат  голема  улога  во  

нејзината рана предикција и детекција. Авторот наведува дека според податоците од 

литературата, натриуретичниот пептид НТ-проБНП и липидните маркери 

Аполипопротеинот А1 (ApoA1) и Аполипопротеинот Б (ApoB) имаат поголема 

специфичност  и сензитивност во контрола на кардиоваскуларната  системска функција 

од останатите  лабораториски маркери.  

Од големо значење за оваа студија на кандидатката  е што во Р.Македонија до сега 

не е користена  оваа рана неагресивна метода со која  ќе може да се  направи  предикција  

на дијабетичните пациенти кои ќе развијат  лесна до напредната форма на КАБ која 

често останува непрепознаена, а чија навремена терапија (вклучувајќи и 

реваскуларизациони процедури ) може да се спречи  компликации, често и фатални. Со 

имплементација  на испитуваните срцеви и липидни биомаркери како проширување на  

стандардните лабораториски анализи за докажување на дијабет, оваа едноставна, 

неинвазивна, рутинска и лабораториска процедура за идентификување и следење на 

коронарната срцева болест кај пациенти  со или без дијабетична нефропатија ќе биде од 

огромно значење за понатамошната превенција  на компликациите од Дијабетот. 

 

Целите на студијата се јасни и прецизни: 

 

1. Да се одреди асоцираноста на нивото на срцевите и липидните маркери со 

присуството на КАБ  кај група пациенти (со и без  дијабетична нефропатија),  

 

2. Да се одреди асоцираноста на нивото на липидните и срцевите маркери со 

времетраењето  на КАБ и морталитетот  
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3. Да се одреди евентуалната разлика во нивото на срцевите и липидните 

биомаркери кај пациентите со КАБ кои се со и без присуство на дијабетична 

нефропатија. 

 

4. Да се одредат и други параметри асоцирани со покачени срцеви и липидни 

маркери како што се гломеруларната  филтрациска стапка, ХБА1Ц, времетраењето 

на дијабетот, видот на третманот на дијабетесот, возраста, полот. 

 

Истражувањето е дизајнирано како проспективна, кохортна, компаративна и 

обсервациска  студија во која ќе бидат вклучени  150 пациенти со Дијабетес  мелитус тип 

2 кои се јавиле во Центар за Дијабетес при ЈЗУ Здравствен Дом Скопје поради  

консултација во врска со тегоби поврзани со дијабетот.  

 

Во делот материјал и методи опишани се инклузионите критериуми (пациенти со 

ДМтип 2 на возраст  од 30 до 75 години, од двата пола, со вредности на ХБА1Ц над 6,5% 

(48ммол/мол) како и под терапија со орални  антидијабетици или со инсулин, поделени 

на две групи по 75 пациенти и тоа група без дијабетична нефропатија и група со 

дијабетична нафропатија според критериуми за дијабетична нефропатија 

(микроалбуминурија 30-300mg/24h-почетна фаза и микроалбуминурија >300mg/24h-

напредна фаза) како и ексклузионите критериуми (нема да се опфатат пациенти со 

други типови на дијабет како ДМ тип 1 и гестациски дијабет, кои имаат хематурија, 

пиурија или позитивна уринокултура, нефролитијаза, пациенти на хемодијализа и 

хронична бубрежна инсуфициенција од друго потекло, Хобб, неоплазми, системски 

автоимуни заболувања). 

По пополнување на прашалникот кој вклучува демографски и анамнестички 

податоци ќе се врши  физикален преглед  по системи и лабораториски анализи на крв со 

одредување на вредноста на липидните маркери Аполипопротеин А1 и 

АполипопротеинБ како и срцевиот маркер НТпроБНП, потоа липиден, гликемичен, 

хормонален, ензиматски, уринарен, хематолошки статус и деградациони продукти.  

Испитаниците ќе бидат повикувани за лабораториски и останати иследувања  

секои 3 месеци во првите 12 месеци. Ќе се следи промената на НТ-проБНП и 
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аполипопротеините А1 и Б како биомаркери за предикција на КАБ. Податоците од 

иследувањата и резултатите ќе ги внесува во табела.  

 

Ќе се иследува корелацијата помеѓу зголемените вредности на НТ-проБНП и 

аполипопротеини А1 и Б со предиктибилноста за КАБ на почетокот и за време на 

следењето кај пациенти со и без дијабетична нефропатија. Сите испитаници со 

новооткриени покачени вредности на срцеви  и липидни  маркери ќе бидат  испратени  

на додатни иследувања за срцева коронарна  болест (ехокардиографија; коронарен стрес 

тест-КСТ на оптоварување; миокардна перфузиона сцинтиграфија или коронарна 

ангиографија).  

 

Лабораториска анализа на Нт-проБНП ќе се работи во Клиничка Биохемија при 

Клинички Центар Скопје на автоматски имунолошки анализатор ADVIA CENTAUR XP 

(принцип  систем  на правопропорционалност каде постои зависност меѓу количеството 

на единици светлина и количество на БНП). NtpBNP-ECLIA ќе се работат со 

електрохемилуминисцентен метод. Elektrochemiluminescence immunoassay”ECLIA”ќе се 

работи на Elecsys I cobas immunoassay анализатор. The Elecsys proBNP11 assay содржи 2 

моноклонални антитела кои ги препознаваат епитопите лоцирани во N терминалниот 

дел (1-76) од proBNP (1-108).   

Лабораториска анализа на аполипопротеин А и Б ќе се врши со P in vitro test за 

квантитативно одредување на аполипопротеин А и Б во серум или плазма со COBAS 

INTEGRA систем во Клиничка Биохемија при Клинички центар Скопје. Apo A1 и ApoB ќе 

се работат со турбидиметриски метод. 

Лабораториска  анализа  на уреа и креатинин ќе се  изработува  на Advia 165 биохемиски 

анализатор  во Клиничка  Биохемија  при  Клинички центар Скопје, и ЈЗУ Здравствен 

Дом  Скопје. Испитувањето на уреа во серум ќе се врши со ензимска  метода УВ  со уреаза  

и глутамат дехидрогеназа. Анализа  на креатинин  ќе се  испитува по метод на Јаффе ( 

модифициран).  

Анализите ќе се работат на Аrchitect ci 8200 интегриран систем. 

Резултатите ќе бидат интерпретирани од специјалисти биохемичари. 
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Статистичка обработка: 

Околу 150 пациенти ќе бидат поделени во две испитувани групи  според критериуми за 

дијабет и дијабетична нефропатија, на група без дијабетична нефропатија и група со 

дијабетична нефропатија. Структура на нумеричките серии ќе се анализира со помош на  

мерките на централна тенденција (просек) и мерките на дисперзија (стандардна  

девијација). Ќе се користи Mann –Whitney U test за споредба на две групи со 

непараметриска дистрибуција. Анализа на односи (корелации) кај нумеричките серии ќе 

се врши со помош на Spearmen rho rank тестот. Тестирање на значајност на разлики  

меѓу две аритметички средини ќе биде направено со Student-t test при правилна  

дистрибуција на податоците, како и одредување на сензитивност, специфичност и 

точност на употребените методи ќе се изведува со  помош на ROC (receiver Operating 

Characteristic ) кривата (area under the curve). За статистички значајна вредност ќе се 

земе вредноста на p<0,05. 

Со цел да се провери дали постојат независни предиктори за изразеност на КАБ ќе биде  

направена и линеарна регресиона анализа во која како независни предиктори ќе бидат  

внесени сите варијабли кои биле значајно поврзани. 

 

Од студијата кандидaтот очекува дека ќе се добие значително поголема 

сензитивност и специфичност за НТ-проБНП и Аполипопротеините А1 и Б како 

рани биомаркери во предикција на КАБ од досега користените маркери, позитивна 

корелација на вредностите на серумските срцеви и липидни маркери со степенот на 

развој на КАБ (асоцираност со должината на трање на КАБ) и со морталитетот, 

зголемени вредноси на серумските липидни и срцеви маркери во групата со дијабетична 

нефропатија.  
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ЗАКЛУЧОК 

 

Врз основа на анализата на поднесената документација и пријавениот поднесок за 

изработка на докторски труд, актуелноста на темата, како и познавање на способноста на 

кандидатката за стручна и научна работа, Комисијата е на мислење дека поднесената 

пријава на кандидатот д-р Вера Пеншовска Николова за изработка на докторски труд на 

тема “Срцеви и липидни маркери како предиктори за коронарната артериска 

болест кај дијабетес мелитус тип 2 пациенти со и без дијабетична 

нефропатија„ според својата актуелност, поставени цели, изборот на материјалот и 

методологијата на истражување, како и очекуваните резултати, во целост ги исполнува 

критериумите за изработка на квалитетна докторска дисертација.  

Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на докторска 

дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот 

факултет во Скопје да ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошна постапка.  

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

                                                                           1.  Научен сов. д-р Борјанка Танева 

_____________________ 

2. Проф. д-р Марјан Бошевски 

_______________________ 

                                                                            3. Проф. Д-р Бети Зафирова Ивановска 

_______________________ 
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До  

Наставно-научниот совет на Медицинскиот 

факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“- Скопје 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет на својата XXXI редовна 

седница, одржана на ден 30.12.2020 година, на предлог од Советот на III циклус- 

докторски студии, а врз основа на член 112 од Законот за високо образование, член 275 

од статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје и член 55 од став 1 од Правилникот за условите, 

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

студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, донесе одлука за 

формирање на Комисија за оцена на тема за изработка на докторска дисертација од 

ас. д-р Марина Иљовска вработена на Универзитетската клиника за радиотерапија 

и онкологија во Скопје со наслов: „ВЛИЈАНИЕ НА ПАТОГЕНИ И МОЖНО 

ПАТОГЕНИ ВАРИЈАНТИ НА ВИСОКО И УМЕРЕНО ПЕНЕТРАНТНИ ГЕНИ 

(BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, ATM, CHEK2, PALB2, CDH1) ВРЗ КЛИНИЧКО-

ПАТОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И ИСХОДОТ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 

РАН КАНЦЕР НА ДОЈКА“ на англиски јазик „IMPACT OF PATOGENIC AND 

LIKELY PATOGENIC VARIANTS OF GENES WITH HIGH AND MODERATE 

PENETRANCE (BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, ATM, CHEK2, PALB2, CDH1) ON 

CLINICAL-PATHOLOGICAL FEATURES AND OUTCOME IN EARLY BREAST 

CANCER PATIENTS “ во состав: проф. д-р Игор Петров, проф. д-р Снежана 

Смичкоска и проф. д-р Валентина Крстевска.  

По анализата на горе наведената тема за изработка на докторска дисертација, 

рецензентската комисија има чест на Наставно-научниот совет да му го го достави 

следниот 

ИЗВЕШТАЈ 

Доставенат тема за изработка на докоторска дисертација од ас. д-р Марина 

Иљовска со наслов: „Влијание на патогени и можно патогени варијанти на 

високо и умерено пенетрантни гени (BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, ATM, 

CHEK2, PALB2, CDH1) врз клиничко-патолошките карактеристики и 



2 
 

исходот кај пациенти со ран канцер на дојка“ целосно ги задоволува правилата 

и критериумите пропишани за изготвување на поднесок за изработка на докторска 

дисертација. 

Во првиот сегмент од поднесокот насловен како содржина рационално, систематично 

и последователно се набројани елементите кои се содржани во целосниот поднесок. Во 

првиот дел од воведот соодветно се презентирани податоците поврзани 

специфичните генетски мутации и појаватa на канцер на дојка. Имено, нагласено е 

дека 5% до 10% од вкупниот број на канцери на дојка се последица на специфични 

мутации на поединечни гени кои се наследуваат вертикално во семејството, а околу 

25% од хередитарните случаи се резултат на мутација во еден од неколкуте ретки гени 

со висока пенетрантност како што се  BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, CDH1 и STK11. 

Елаборирано е дека секој од овие умерено-пенетрантни гени го зголемува животниот 

ризик за канцер на дојка за два пати. Од друга страна ниско-пенетрантните алели 

имаат придонес кон ризикот за канцер на полигенски начин, односно одреден број 

полиморфизми на еден нуклеотид (ПНЕН или single-nucleotide polymorphism/SNP) 

придонесуваат кон ризикот за појава на канцер, но кај индивидуалните ПНЕН тој 

допринос е минимален и мал број на полиморфизми на познатите канцер-асоцирани 

гени се поврзани со зголемен ризик за канцер на дојка. Во понатамошниот дел од 

воведот врз база на релевантни податоци појаснето е дека хередитарниот канцер на 

дојка и канцер на овариум се поврзува со патогени и можно патогени варијанти на 

BRCA1 и BRCA2 гените кои кодираат протеини што учествуваат во супресија на 

туморот. Наведено е дека покрај мутациите и големите геномски преуредувања и 

отсечувања (делеции) на BRCA1 или BRCA2 ја менуваат функцијата на BRCA, што 

доведува до манифестација на клинички синдром идентичен како при мутации во 

овие гени. Дополнително, согласно релевантните податоци е појаснето дека бројни 

,,founder” ефекти (,,ефекти на основач”) се забележани во одредени популации, каде 

идентични патогени или можно патогени варијанти се откриени во повеќе неповрзани 

семејства и истите мутации се следат до далечен заеднички предок. Вакви ,,founder” 

варијанти на BRCA1 и BRCA2 гените се откриени кај припадници на Ашкенази 

еврејската популација но и кај други популации. Во вториот дел од воведот е даден 

приказ на податоците поврзани со карактеристиките и исходот на болеста кај 

пациентите со горе наведените мутации. Нагласено е дека доказите поврзани со 

констатацијата дека BRCA1/BRCA2 мутациите се поврзани со полошо преживување се 

неконзистентни. Појаснето е дека последната мета-анализа која опфаќа 60 студии во 

кои се вклучени пациенти со канцер на дојка утврдила дека носителите на BRCA1 

мутација имаат полошо вкупно преживување споредено со пациенти без BRCA1 

мутација (HR, 1.30; 95% CI, 1.11-1.52; P= .001). Носителите на BRCA2 мутации, пак, 
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имаат полошо специфично преживување поврзано со канцер на дојка споредено со 

пациенти без мутација (HR, 1.29; 95% CI, 1.03-0.62; P= .03). Според оваа мета-анализа, 

кај пациентите со тројно негативен канцер на дојка, BRCA1 и BRCA2 мутациите се 

поврзани со подобро преживување (HR,0.49; 95% CI, 0.26-0.92; P= .03). Сепак, 

подгрупната анализа вклучува само две студии. Една шведска студија на 119 жени со 

дијагностициран канцер на дојка на помлада возраст покажала дека третманот без 

хемотерапија е поврзан со полошо преживување кај носителите на BRCA1/2 мутации 

(HR, 3.0; 95% CI, 1.2-7.7; P= .014)79. Друга мета анализа која опфаќа 13 студии 

истакнува дека пациентите носители на BRCA1 мутации и канцер на дојка имаат 

полошо вкупно преживување во однос на пациенти без мутации (обем на ризик-hazard 

ratio [HR], 1.50; 95% CI, 1.11-2.04), додека носителството на BRCA2 мутација не е 

сигнификантно поврзано со полошо преживување. Доплонително е утврдено дека кај 

пациентите со канцер на дојка и BRCA1/2 патогени или можно патогени варијанти 

почесто се јавуваат одредени хистопатолошки карактеристики. Неколку студии 

укажуваат дека кај носителите на BRCA1 мутација е почест тројно-негативниот канцер 

на дојка (ER/PR негативен, HER2/neu негативен). Целите на студијата се јасно 

дефинирани и прикажани се како примарни и секундарни. Основната цел на 

студијата е да се процени влијанието на патогени и можно патогени варијанти на  

BRCA1 и BRCA2 и други гени поврзани со рак на дојка и тоа: PTEN, TP53, ATM, CHEK2, 

PALB2, CDH1 (пациенти носители на мутација) врз клиничко-патолошките 

карактеристики и исходот кај пациенти со ран канцер на дојка, наспроти пациентите 

кај кои овие мутации не се детектирани. Првата група (носители на мутација) вклучува 

пациенти со детектирана патогена или можно патогена варијанта на BRCA1, BRCA2 и 

други гени поврзани со рак на дојка (PTEN, TP53, ATM, CHEK2, PALB2, CDH1). Втората 

група вклучува пациенти кои немаат детектирана патогена или можно патогена 

варијанта на горе наведените гени (не се носители на мутација). Примарна цел на 

истражувањето е утврдување на влијанието на патогените и можно патогените 

варијанти на BRCA1 и BRCA2 и други горе наведени гени поврзани со рак на дојка врз 

исходот кај пациенти со ран канцер на дојка. За таа цел ќе се анализира 

преживувањето без инвазивна болест ПББи (invasive disease-free survival-iDFS) 

дефинирано како период од датумот на дијагноза до појава на прв инвазивен настан и 

тоа: инвазивен локален рецидив, инвазивен регионален рецидив, инвазивен локо-

регионален рецидив, инвазивен канцер на контралатерална дојка, далечен рецидив 

или смрт од било која причина во двете испитувани групи. Секундарните цели на 

истражувањето се поделени во 2 групи. Првата група опфаќа селективна анализа на 

преживувањето и тоа: преживување без инвазивна болест кое вклучува втора 

примарна малигна болест на било која локализација освен дојка (ПБИБ-ВПБ) според 
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STEEP системот; преживување без локален рецидив (ПБЛР) дефинирано како период 

од датумот на дијагнозата до појава на локален рецидив при што локалниот рецидив 

(ЛР) е дефиниран како повторна појава на инвазивна болест на местото на 

хируршкиот зафат (истостран ѕид на граден кош или преостанатиот жлезден паренхим 

на ипсилатералната дојка); преживување без регионален рецидив (ПБРР) дефинирано 

како период од датумот на дијагнозата до појава на регионален рецидив при што 

регионален рецидив (РР) подразбира инвазивна болест во ипсилатералните 

регионални аксиларни лимфни јазли, испилатералните супраклавикуларни лимфни 

јазли или лимфни јазли по должина на истостраната артерија мамарија интерна;  

преживување без локо-регионален рецидив (ПБЛРР) дефинирано како период од 

датумот на дијагнозата до појава на локорегионален рецидив; преживување без 

далечна болест (ПБДБ) дефинирано како период од датумот на дијагнозата до појава 

на далечен рецидив-метастаза (потврден хистопатолошки со биопсија или, пак, 

клинички со сликовна дијагностика) и вкупно преживување (ВП) дефинирано како 

период од утврдување на дијагнозата до смрт независно од причината за смртен исход 

или последен датум на контролен преглед. Втората група на секундарни цели опфаќа 

анализа на прогностичките фактори. Планирано е споредување на клиничко-

патолошките карактеристики на двете испитувани групи и нивното влијание врз 

преживувањето и тоа: возраст, менопаузален статус, патохистолошки стадиум на 

болест, билатералност, големина на примарен тумор (pТ), број на метастаски изменети 

лимфни јазли (pN), степен на диференцираност на тумор (pG), екстракапсуларна 

екстензија (ЕКЕ), пролиферативен индекс (Ki67), лимфоваскуларна инвазија(LV), 

ресекциона маргина (pR), естроген/прогестерон и HER2 рецепторен статус. Воедно 

анализата на овие прогностички фактори ќе се искористи за проценка на хомогеноста 

на двете групи при анализата на преживувањето. Во материјалот и методи 

кандидатот објаснува дека студијата е ретроспективна, обсервациона и во неа ќе бидат 

вклучени околу 100 пациенти со патохистолошки верифициран инвазивен ран канцер 

на дојка кои биле лекувани во период од јануари 2008 до јули 2019 година на 

Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија (УКРО) во Скопје. Сите 

пациенти кои се опфатени во студијата се онколошки третирани (хемотерапија, 

радиотерапија, хормонотерапија и целна терапија) согласно протоколите за третман 

на пациенти со канцер на дојка на УКРО. Кај овие пациенти со ран канцер на дојка 

земена е детална анамнеза (фамилијарна анамнеза и лична анамнеза) при првиот 

преглед на УКРО и спроведено е генетско советување и тестирање во однос на ризикот 

за генетско преносливо наследно заболување (рак на дојка). По консултацијата и 

добиената усмена согласност кај пациентите е спроведено генетско тестирање за 

одредување на мутацискиот статус на BRCA1 и BRCA2 гените, а кај дел од пациентите 
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од 2018 година анализата на BRCA1 и BRCA2 гените е надополнета со испитување на 

проширен панел на гени за кои дополнително е потврдено дека се поврзани со канцер 

на дојка и тоа: PTEN, TP53, ATM, CHEK2, PALB2, CDH1. Зависно од наодот на 

спроведената генетска анализа, пациентите ќе бидат поделени во две групи. Првата 

група вклучува пациенти со детектирана патогена или можно патогена варијанта на 

BRCA1, BRCA2 или останатите канцер асоцирани гени (носители на мутација). Втората 

група вклучува пациенти кои немаат детектирана патогена или можно патогена 

варијанта на BRCA1, BRCA2 или останатите канцер асоцирани гени (не се носители на 

мутација). Карактеристиките на пациентите според кои ќе бидат стратифицирани се: 

возраст, пол, етничка припадност, менопаузален статус, патохистолошки стадиум, 

хистопатолошки тип на карцином, позитивна фамилијарна историја за канцер на 

дојка, билатералност, степен на диференцираност, големина на примарен тумор (pТ), 

број на метастаски изменети лимфни јазли (pN), екстракапсуларна екстензија (ЕКЕ), 

лимфоваскуларна инвазија, индекс на пролиферација (Ki67), ресекциона маргина 

(pR), естроген/прогестерон/HER2 рецепторен статус и тераписки протокол. 

Патохистолошкиот стадиум на болеста е одредуван од страна на патолог според 

класификацијата на Американскиот здружен комитет за рак (American Joint Committee 

on Cancer AJCC 2002). Естроген рецепторниот, прогестерон рецепторниот и HER2/neu  

рецепторниот статус (ER/PR/HER2neu) е одреден според препораките за 

имунохистохемиска анализа на Американското здружение за клиничка онкологија и 

американското здружение за патологија од 2007 година (American Society of Clinical 

Oncology/American Society of Pathology ASCO/CAP). Базата на податоци со клинички и 

демографски карактеристики за пациентите ќе биде формирана со користење на 

медицинските досиеја и електронската база на податоци на УКРО. Од сите пациенти 

вклучени во студијата ќе биде побарано да потпишат  информирана согласност за 

користење на нивните податоци. Материјалот за генетска анализа е добиен со 

пункција на периферна вена и добивање на венска крв кај испитуваните пациенти во 

Истражувачкиот центар за генетско инжинерство и биотехнологија ,,Георги Д. 

Ефремов’’ при Македонската академија на науки и уметности (МАНУ). Добиената 6 

милилитри венска крв е складирана во две епрувети VACUETTE® EDTA од 3 

милилитри. Овие епрувети се обложени со сув антикоагуланс K2 -етилендиамин 

тетраацетична киселина (K2-ethylenediamine tetraacetic acid - EDTA) од внатрешната 

страна. Складирањето, обработката на крвта, екстракцијата на ДНК и генетската 

анализа се спроведени исто така во Истражувачкиот центар за генетско инжинерство и 

биотехнологија ,,Георги Д.Ефремов’’ МАНУ. Сите пациенти кои се опфатени во 

студијата се третирани со хируршки третман и последователен онколошки третман 

(хемотерапија, радиотерапија, хормонотерапија и целна терапија) согласно 
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протоколите за третман на пациенти со канцер на дојка на УКРО. Статистичката 

анализа  на податоците ќе биде направена во статистичката програма SPSS for 

Windows 23,0. Квантитативните белези со симетрична дистрибуција ќе бидат 

прикажани со аритметичка средина и стандардна девијација, дека квантитативните 

белези со асиметрична дистрибуција ќе бидат прикажани со медијална средина и 

квартилни рангови. Квалитативните белези ќе бидат прикажани со апсолутни и 

релативни броеви. Биваријантна анализа ќе биде направена за споредување на 

клиничкопатолошките карактеристики на пациентите од двете групи, со користење на 

параметарски и непараметарски тестови за независни примероци, во зависност од 

дистрибуцијата на анализираните варијабли (Chi-square и Fisher exact тест за 

споредување на квалитативните белези, Mann-Whitney и Student t-тест за споредување 

на квантитативните белези). Kaplan-Meier анализа на преживување ќе биде користена 

за одредување на преживувањето на пациентите со пресметување на стапката на 

преживување, просечно и средно преживување, додека Log Rank (Mantel-Cox) тестот ќе 

се користи за споредување на времето на преживување меѓу варијаблите од интерес. 

Дополнително ќе се спроведе униваријантна и мултипла Cox регресиона анализа за 

пресметување на обемот за ризик (Hazard ratios-HR) и 95% интервал на доверба 

(95%CI) со цел да се детерминираат сигнификантните предиктори за летален исход. 

Податоците од интерес ќе бидат прикажани табеларно и графички. За статистички 

сигнификантни ќе бидат земени вредностите на p<0.05. Цитираната литература во 

која се содржани 99 референци е правилно нумерирана и цитирана и истата ги опфаќа 

последните објавени податоци од оваа област. Истражувањето ќе се спроведува во 

согласност со Хелшинската декларација што се потврдува со доставеното 

решение за согласност од Етичката комисија за истражување на луѓе на Медицинскиот 

факултет при УКИМ и со согласноста за изработка на докторската дисертација од 

УКРО. 

ЗАКЛУЧОК 

Добиените резултати од оваа студија се очекува да допринесат кон дефинирање на 

улогата на генетското тестирање со напредни технологии (NGS) во прогнозата и 

третманот на пациенти со канцер на дојка. Оттука, би се овозможило вклучување на 

дополнителни насоки за скрининг на канцер на дојка, хируршки зафати за редукција 

на ризик од појава на канцер и хемопревенција кај оваа популација на носители на 

позната патогена или можно патогена варијанта на BRCA1, BRCA2 или на останатите 

високо-пенетрантни и умерено-пенетрантни гени асоцирани со канцер на дојка, како и 

можност за правилно креирање на адјувантните тераписки режими.  Комисијата смета 

дека поднесената пријава за изработка на докторска дисертација со наслов: 
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„Влијание на патогени и можно патогени варијанти на високо и умерено 

пенетрантни гени (brca1, brca2, pten, tp53, atm, chek2, palb2, cdh1) врз 

клиничко-патолошките карактеристики и исходот  кај пациенти со ран 

канцер на дојка“ од кандидатот ас. д-р Марина Иљовска според актуелноста, 

зацртаните цели, прикажаниот материјал и методологија, предложената статистичка 

обработка и очекуваните резултати целосно ги задоволува правилата и критериумите 

за изработка на квалитетна докторска дисертација. Според тоа комисијата позитивно 

ја оценува предложената тема за изработка на докторска дисертација и има чест да му 

предложи на Наставо-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја 

прифати и предлогот да го проследи во понатамошна постапка. 

    Рецензентска комисија: 

Проф. д-р Игор Петров с.р. 

Проф. д-р Снежана Смичкоска с.р. 

Проф. д-р Валентина Крстевска с.р. 



ДО 

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ 

НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" 

СКОПЈЕ, Р.С. МАКЕДОНИЈА 

 

 

 

 

      Наставно-научниот совет при Медицински Факултет во Скопје на XXX редовна седница  
одржана на 17.11.2020 година формираше комисија за оцена на пријавена тема за 
изработка на докторска дисертација со наслов: " Фактори кои влијаат на задоволството кај 
пациентите по имплантирање на тотална ендопротеза на колено", на англиски јазик 
"Factors influencing patient satisfaction after total knee arthroplasty" од Д-р Антонио 
Гавриловски во следниов состав: 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 
2. Проф. д-р Даниела Георгиева,член 
3. Проф. д-р Симон Трпески ,член 

Рецензионата комисија го разгледа доставениот материјал и го поднесува следниов:  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

   
 
Оцена за подобност на темата 
 

Темата за изработка на докторска дисертација со наслов: " Фактори кои влијаат на 
задоволството кај пациентите по имплантирање на тотална ендопротеза на колено", на 
англиски јазик "Factors influencing patient satisfaction after total knee arthroplasty" од Д-р 
Антонио Гавриловски ги содржи сите потребни елементи на едно научно истражување во 
кое јасно и концизно се образложени воведот, мотивот, целите, материјал и методи и 
очекуваните резултати. 

 



Во воведниот дел кандидатот дава преглед на епидемиологијата, етиологијата, 
патогенезата, класификации и потребни дијагностички методи и тераписки пристап на 
дегенеративните заболувања на коленото, како  едно од најчестите  мускулоскелетни 
нарушувања. Посебен  осврт е даден на тоталната артропластика на колено (ТАК) со 
детално разгледување на досегашните објавени трудови во достапната литература. 

 
Остеоартритисот (ОА) на коленото е едно од најчестите дегенеративни заболувања 

на остео-артикуларниот систем. Третманот на оваа состојба може да биде конзервативен 
и хируршки. Хируршкиот третман на напреднат остеоартритис се состои во замена на 
колениот зглоб со ендопротеза. Имплантирањето на тотална ендопротеза на колено е 
утврдена, докажана и многу добро позната метода на лекување во случај на напреднат 
остеоартритис, како најчеста индикација за оваа операција. Светското искуство е долго 
повеќе од 40 години, со различни материјали и техники на вградување кај огромен број 
пациенти. Со напреднатата хируршка техника, како и со напредокот на технологијата и 
материјалите за изработка, индикациите за вградување на ендопротеза на колено се 
прошируваат 

 
Во оваа докторска дисертација кандидатот ги наведува следните  хипотези : 

 Јачината на болката кај пациентот пред операција е во корелација со 
задоволството од исходот, односно пациентите со поголема болка пред операција 
ќе бидат позадоволни од интервенцијата 

 Пациенти кои имале помали очекувања пред операција ќе бидат позадоволни од 
исходот од интервенцијата. 

 Повозрасните пациенти се повеќе задоволни од исходот 
 Брзото враќање на секојдневните активности го зголемува задоволството од 

интервенцијата 

Хипотезите се јасно и концизно поставени. 

Мотивот за изработка на ова истражување е добро формулиран, истиот  
произлезен од  фактот дека тоталната артропластика на коленото е една од најчестите  
интервенции во ортопедијата, во светот и кај нас, и е еден од трајните третмани на 
дегенеративните заболувања на коленото. Согласно растечката инциденца на светски 
размери како и во нашата земја, изминатите години се нотира пораст на бројот на 
пациенти со остеоартритис на колено кои имаат потреба од оперативен третман на 
истиот.  Големиот напредок во хирушките техники, инструментариумот и материјалите за 
работа доведе до напредок во ортопедската хирургија, намалување на компликациите од 
тоталната артропластика на коленото, рана мобилизација и брза рехабилитација на 
пациентите.   

И покрај тоа што имплантирањето на тотална ендопротеза на колено е една од 
најзастапените ортопедски хируршки интервенции кај нас и во светот , литературата 



цитира незадоволство од интервенцијата и до 20% од пациентите и тоа претставува мотив 
за работа и истражување на ова поле, а воедно и  мотив за изработка на ова 
истражување.  

 
 Кандидатот јасно ги наведува целите на докторската дисертација, поделени на 
примарни и секундарни:  
 
Примарни цели : 
• одредување дали јачината на болката пред операција влијае на задоволството 
• дали возраста на пациентот влијае врз задоволството од интервенцијата 
• дали постоперативниот обем на движење  влијае на задоволството 
• времето на враќање на секојдневните активности влијае на задоволството од 
интервенцијата 
 
Секундарни цели се одредување на: 
• раните постоперативни компликации (во првите 30 постоперативни дена)  
• доцните потоперативни компликации (по првите 30 постоперативни дена) 
• должина на болнички престој 
• просекот на фактурните цени за болничко лекување 
 
Целите се концизни и јасно дефинирани. 
 
 

Во делот материјал и методи детално се образложени сите елементи на студијата 
која е дизајнирана како ретроспективно-проспективна студија во која ќе бидат вклучени 
80 пациенти кои се оперирани на Клиниката за ортопедски болести Скопје. Пациентите ќе 
бидат поделени во 2 возрасни групи : прва група од 30 до 50 години и втора група над 50 
години, како и по пол и BMI. Ќе се мери обемот на движење во афицираното колено, 
одредување на болката  според VAS. Пациентите ќе бидат евалуирани според HSS скор 
систем и прашалник SF-36. Следењето ќе биде 3, 6 и 12 месеци по оперативниот зафат. 
Ретроспективната група ќе опфати 50 пациенти оперирани на клиниката во периодот 
2018г.-2019г. Проспективната група ќе опфати 30 пациенти кои ќе бидат оперирани во 
периодот 2020г.-2021г. 

Детално се опишани критериумите за вклучување и невклучување во студијата. 

За секој пациент е изготвен стандардизиран прашалник подготвен од носителот на 
студијата кој е суфициентен за комплетно собирање на потребните податоци. 

Во општите постапки кандидатот образложува дека сите примени пациенти на  ЈЗУ 
Универзитетската Клиника за  ТОАРИЛУЦ во  Скопје, кај кои ќе биде поставена индикација 
за оперативно лекување на остеоартритис на колено ќе потпишат информирана согласнот 



за самата процедура, како и за доброволно вклучување во студијата, според принципите 
на Добра Клиничка Пракса. 

 
 
 

Методи за испитување на пациентите  кандидатот  јасно ги дефинира , со сите 
постапки кои ќе бидат спроведени предоперативно како наведување на социо-
демографски податоци на пациентите, радиографските параметри и клиничките податоци 
на пациентите меѓу кои од  посебен интерес се HSS скор систем, VAS скала за 
квантифицирање на болката и прашалникот SF-36. 

Кандидатот детално ги образложува интраоперативните и постоперативните 
параметри кои ќе бидат иследувани во докторската дисертација. 
  
Метод за проценка на степенот на болка и влијание врз вршењето на секојдневните 
активности на пациентите ќе се испитува со употреба на: 1. Visual Analogue Scale  и 2. HSS 
скор систем. 

 Авторот ги дефинира и временските точки кога истите ќе се реализираат:  

Имено  истите ќе бидат одредени предоперативно, потоа на 3, 6 и 12 месеци по 
хирушката интервенција. 

 

Концизно се образложени статистичките методи со кои ќе бидат обработени податоците. 
Резултатите ќе се прикажат графички и табеларно. Притоа  ќе се користат методи од 
дескриптивна статистика, како  непараметарски и параметарски статистички анализи. 

 

 Во однос на очекуваните резултати кандидатот смета дека со истражувањето   ќе се 
докаже дека: 

• Пациентите на возраст од 30 до 50 год ќе бидат помалку задоволни од 
оперативниот зафат 

• Обемот на движење по интервенцијата нема да биде “клучен” фактор во 
одредување на задоволството од интервенцијата 

• Пациентите со посилна болка предоперативно ќе прикажат поголемо задоволство 
по опертивниот зафат 

 

 



 

 

 

 

Заклучок 

 

 Предлог темата за изработка на докторска дисертација од д-р Антонио 
Гавриловски со наслов: " Фактори кои влијаат на задоволството кај пациентите по 
имплантирање на тотална ендопротеза на колено " е концизно и јасно образложена во 
приложениот поднесок. Комисијата смета дека темата ги задоволува принципите на 
научна работа и е подобна за изработка на докторска дисертација. 

Комисијата во полн состав и едногласно му предлага на Научно-наставниот совет и 
советот на студиската програма да ја прифати пријавата за докторска дисертација и истата 
да ја проследи за понатамошна постапка. 

 

 

 

 

Комисија за  оцена на  подобност на  тема : 

1.Проф.д-р Зоран Божиновски, ментор 
 
2.Проф. д-р Даниела Георгиева,член 
 

3.Проф д-р Симон Трпески ,член 
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До  

Наставно-научниот совет на Медицинскиот 

факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“- Скопје 

РЕЦЕНЗИЈА 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет на својата XXXI редовна 

седница, одржана на ден 30.12.2020 година, на предлог од Советот на III циклус- 

докторски студии, а врз основа на член 112 од Законот за високо образование, член 275 

од статутот на Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје и член 55 од став 1 од Правилникот за условите, 

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

студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, донесе одлука за 

формирање на Комисија за оцена на тема за изработка на докторска дисертација од 

ас. д-р Ненад Митрески, вработен на Универзитетската клиника за радиотерапија и 

онкологија во Скопје со наслов: „СПОРЕДБА НА ИНТЕНЗИТЕТ МОДУЛИРАНА 

РАДИОТЕРАПИЈА СО 3-ДИМЕНЗИОНАЛНА КОНФОРМАЛНА 

РАДИОТЕРАПИЈА ПРИ АДЈУВАНТНА РАДИОХЕМОТЕРАПИЈА КАЈ 

РАДИКАЛНО ОПЕРИРАН РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ВО II И III СТАДИУМ“ на 

англиски јазик „COMPARISON OF INTENSITY MODULETAED RADIOTHERAPY 

WITH 3-D CONFORMAL RADIOTHERAPY WITHIN ADJUVANT 

RADIOCHEMOTHERAPY OF RADICALLY RESECTED STAGE II AND III 

RECTAL CANCER“ во состав: проф. д-р Снежана Смичкоска, проф. д-р Валентина 

Крстевска и проф. д-р Розалинда Попова Јовановска.  

По анализата на горе наведената тема за изработка на докторска дисертација, 

рецензентската комисија има чест на Наставно-научниот совет да му го го достави 

следниот 

ИЗВЕШТАЈ 

Доставенат тема за изработка на докоторска дисертација од ас. д-р Ненад Митрески 

со наслов: „Споредба на интензитет модулирана радиотерапија со 3-

димензионална конформална радиотерапија при адјувантна 

радиохемотерапија кај радикално опериран ректален карцином во II и III 

стадиум“ целосно ги задоволува правилата и критериумите пропишани за 

изготвување на поднесок за изработка на докторска дисертација што укажува на 

фактот дека од понуденото ќе произлезе квалитетна докторска дисертација. 
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Во првиот сегмент од поднесокот насловен како содржина рационално, систематично 

и последователно се набројани елементите кои се содржани во целосниот поднесок. Во 

првиот дел од воведот соодветно се презентирани податоците поврзани со 

спецификите на современиот третман на колоректалниот канцер. Нагласено е дека за 

локално напреднатите облици на колоректалните карциноми, односно оние без 

далечни метастази, хирургијата е најзначаен третмански модалитет, но истата може да 

обезбеди излекување само кај пациентите во најран стадиум на болеста, односно во 

стадиум I по TNM класификацијата на AJCC. И покрај биолошките сличности на 

ректалниот канцер со аденокарциномот на колон, третманскиот пристап значително 

се разликува пред се поради анатомските разлики што конечно  резултира со различен 

профил на релапс на болеста по операцијата кај ректалниот канцер кој подеднакво 

често се повторува како локорегионално така и хематогено. Постарите анализи 

рапортираат 15-35% локални рецидиви кај пациенти во IIA стадиум и дури 45-65% во 

III стадиум на болестa. Со подобрувањето на хируршките техники, пред се со 

воведувањето на тоталната мезоректална ексцизија (ТМЕ), инциденцата на локални 

рецидиви е значително намалена но сепак локалните рецидиви остануваат еден од 

најзначајните фактори за морталитет и морбидитет кај локално напреднатиот 

ректален карцином, особено земајќи во предвид дека нивното излекување е тешко 

остварливо. Адјувантната хемотерапија (ХТ) се покажала недоволна за воспоставување 

на локална контрола на болеста заради што во адјувантниот третман на ректалниот 

карцином е вклучена радиотерапијата (РТ) која  како самостоен третмански модалитет 

конзистетнтно покажува подобри стапки на локална контрола на болеста и 

продолжување на времето до локален релапс, меѓутоа не го продолжува 

преживувањето. Во понатамошниот текст се прикажани податоците од клучните 

рандомизирани студии во кои се елаборира пред се конкурентната постоперативна 

адјувантна радиохемотерапија кај ректалниот канцер и истите ја етаблираат како 

стандарден постоперативен третман во стадиум II и III согласно препораките на 

National Cancer Institute. Студијата на Gastrointestinal Tumor Study Group ја докажува 

супериорноста на комбинираниот третмански пристап кој опфаќа радикална 

хирургија, адјувантна хемотерапија и хеморадиотерапија (ХРТ) во третманот на 

пациентите со Dukes B и C стадиуми на болест. Истата покажала статистички 

супериорна локална контрола на болеста споредено со хирургијата како самостоен 

модалтет или хирургијата комбинирана само со адјувантна ХТ, односно адјувантна РТ. 

Сепак разликата во преживувањето меѓу групите не постигнала статистичка 

сигнификантност. Во  студијата на North Central Cancer Treatment Group's (NCCTG) 

протокол 79–47–51 комбинираната постоперативна радиотерапија и хемотерапија 

споредена со постоперативна радиотерапија покажала сигнификантни подобрување 
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на времето до релапс на болеста (p = 0.0025), локалната рецидивност (намалена за 

46%), стапката на далечни метастази(37%). Забележано е сигнификантно намалување 

на стапката на смрт поврзана со карцином за 36% (p=0.0071, 95% CI, 14-53%), како и 

стапката на смртност воопшто за 29% (р=0.025; 95% CI, 7-45%). Сето тоа било 

проследено и со сигнификантно поголема токсичност на комбинираниот режим, пред 

се зголемување на инциденцата на гадење, повраќање, пролив, стоматитис, 

леукопенија и тромбоцитопенија. Дополнително неколку студии ја дефинираат и 

оптималната хемотерапија која треба да се комбинира со радиотерапијата. После 

презентирањето на резултатите од US Intergroup 86-47-51 (11) и Intergroup (INT) – 0114 

(12) и INT -0144 студијата,  хемотерапија со континиурана инфузија на 5-

флуороурацил (5-ФУ) конкурентно со радиотерапијата како радиосензибилизатор 

станува стандарден третман, пред се поради подобриот токсичен профил во однос на 

5-ФУ аплициран како болус (иако во US Intergroup 86-47-51 е забележано подобрување 

на стапките на локален и далечен релапс и вкупното преживување). Во 

понатамошниот текст од првиот дел на воведот елаборирани се карактеристиките и 

можностите на предоперативната и постоперативната радиохемотерапија 

Констатирано е согласно релевантните цитирани податоци дека и покрај отсуството на 

убедлива придобивка во преживувањето, долгиот курс или краткиот курс на 

предоперативна радиотерапија се етаблирани како стандарден третман за ректалниот 

карцином и се влезени во сите релевантни клинички протоколи.  Во вториот дел од 

воведот е даден приказ на податоците поврзани со современите радиотераписки 

техники кои се дел од конкурентаната радиохемотерапија. Нагласено е дека 

конформалната радиотерапија подразбира користење стратегии за приспособување 

(конформирање) на регионот кој прима висока зрачна доза кон целниот волумен, 

истовремено намалувајќи ја дозата што ја прима нормалното ткиво. Од друга страна 

радиотерапијата со модулација на интензитетот (ИМРТ) е напреден облик на 3-

димензионална конформална радиотерапија која со движење на ливчињата на 

повеќелисниот колиматор во тек на третманот овозможува модулирање на 

интензитетот на зрачењето во рамките на поединечно зрачно поле. Варијабилната 

доза на зрачење ординирана во рамките на полето (таканаречен ефект на шаховска 

табла) овозможува симултано да се третираат повеќе зони во рамки на целниот 

волумен со различна доза приспособена да ги избегнува нормалните ткива, а при тоа 

да се пласира повисока доза во туморот. Со користење на повеќе зрачни полиња со 

модулиран интензитет под различни агли и компјутерски контролирано инверзно 

планирање на третманот, ИМРТ овозможува дозна дистрибуција во конкавна форма. 

На тој начин дополнително се заштитуваат органите од ризик во малата карлица. 

Кандидатот дава детален пресек на современите публицирани дозиметриски студии во 
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кои се компарираат дозните дистрибуции кај пациенти со ректален карцином со 

ИМРТ наспроти традиционалните техники. Заклучок е дека нема рандомизирани 

студии, кои дефинитивно би ја разрешиле дилемата дали теоретската предност на 

ИМРТ носи бенефит за пациентите во клиничката пракса. Објавените трудови се 

воглавно од ретроспективни или мали фаза 2 проспективни студии со мал број на 

вклучени пациенти. Доминираат истражувања во предоперативната РТ и ХРТ. 

Податоците за користење на ИМРТ во адјувантен треман се уште пооскудни, и тие се 

речиси исклучиво ретроспективни. Во воведот е анализирана досега најобемната 

студија која користи ИМРТ во адјувантен третман на Liu и сор. во која биле опфатени 

1798 претходно радикално оперирани пациенти (со денес стандардната ТМЕ) со 

ректален карцином во стадиуми II и III. Од 1680 пациенти кои примиле адјувантна 

радиотерапија кај 601 (33.4%) била спроведена ИМРТ. Анализата на 5 годишното 

преживување покажала статистички сигнификантно (иако гранично) подобрување на 

вкупното преживување во групата со ИМРТ (р=0.0441). Останати фактори кои исто 

така сигнификантно влијаеле на преживувањето биле и спроведената 

радиохемотерапија, адјувантна хемотерапија, непланирани прекини во 

радиотерапијата, како и стандардните фактори од ризик: пол, возраст, Т и N стадиум, 

хистолошка диференцираност G, резидуален тумор. Liu изработил и номограм за 

предвидување на 5-годишното преживување со вклучување на наведените ризик 

фактори. Студијата, иако импресивна е ретроспективна, сепак отвара простор за 

полемизирање за пристрасност во изборот на пациентите (selection bias) поставени на 

ИМРТ. Во секој случај студијата е предизвик за истражувачите дополнително да ја 

доиследат улогата на ИМРТ во адјувантниот третман на ректалните карциноми и 

претставува потенцијално корисна алатка за селектирање на ризични пациенти кои би 

имале најголема продобивка од адјувантниот третман (не само ИМРТ, туку и 

хемотерапија и радиохемотерапија). Целите на предложената тема за изработка на 

докторска дисертација се јасно дефинирани и прикажани се како примарни и 

секундарни. Примарна цел на истражувањето е да се спореди токсичниот профил на 

постоперативната адјувантна хеморадиотерапија кај локално напреднат ректален 

карцином помеѓу пациентите кај кои е користена радиотерапија со модулација на 

интензитетот и пациентите кај кои зрачниот третман е реализиран со 3-

димензионална конформална радиотерапија. За таа цел помеѓу двете групи ќе се 

компарираат раните токсични ефекти и тоа на: гастроинтестиналниот, 

урогениталниот тракт, кожата и хематолошката токсичност. Дополнителен сурогатен 

маркер за проценка на акутната токсичност ќе биде евалуција на подносливоста на 

третманот преку споредба на просечната остварена зрачна доза, времетраењето на 

хеморадиотерапијата, паузите и/или прекините на третманот, односно продолжување 
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на времето на третманот како последица на токсичните ефекти.  Дополителна цел на 

истражувањето е дозиметриска споредба на двете зрачни техники. Планирано е да се 

направи компаративна анализа на зрачните дози кои ги примаат целниот волумен 

(PTV) и органите од ризик во двете групи и тоа: интестиналната шуплина, мочниот 

меур, главите на фемурите, карличните коски и надворешните гениталии, како и 

нивна корелацијата со степенот и фрекфенцијата на појавените несакани ефекти. 

Секундарна цел ќе биде и евалуација на дополнителни фактори од ризик за појава на 

несаканите ефекти, заради што пациентите ќе бидат стратифицирани по возраст, пол, 

хистопатолошки Т и N стадиум, диференцираност (G), лимфоваскуларна и 

периневрална инфилтрација, локализација на туморот пред операција, тип на 

операција, тип на адјувантна хемотерапија, волумен на мочниот меур и волумен на 

интестинална шуплина присутен во малата карлица. Согласно овие стратификациони 

фактори ќе се анализира и хомогеноста на двете групи за соодветна евалуација на 

токсичноста. Во материјалот и методи кандидатот објаснува дека предложената 

тема е проспективна лонгитудинална и во неа ќе бидат вкучени 80 пациенти со 

претходно хируршки третиран карцином на ректум и хистопатолошки потврден 

стадиум на болеста II или III. Пациентите по случаен избор ќе бидат рандомизирани 

во 2 групи и тоа: 1. испитувана група која ќе опфати 40 пациенти кај кои во склоп на 

адјувантниот третман ќе се користи радиотерапија со модулација на интензитетот и 2. 

контролна група кај која ќе користи стандардна 3Д конформална радиотерапија. 

Вклучувачките и исклучувачките критериуми се јасно дефинирани како и протоколот 

за предтретманска евалуција на пациентитите. Детално е опишан и третманскиот 

протокол. Адјувантната хемотерапија опфаќа 2 циклуса пред и 4 циклуса по 

хеморадиотерапијата и тоа за пациентите во III стадиум до 70 годишна возраст - 

САРЕOX проткол (21-дневен циклус  со oxaliplatin 130 mg/m2 и.в. првиот ден и 

capecitabine 1000 mg/m2 per os два пати на ден во тек на првите 14 дена од циклусот); 

за пациентите во II стадиум или возраст над 70 години - монотерапија капецитабин 

(1250 mg/m2 per os два пати на ден во тек на првите 14 дена од 21- дневниот циклус). 

Пред секој циклус ќе се земаат анамнестички податоци и скратен физикален преглед, 

контролна лабораторија со диференцијална крвна слика, параметри за евалуација на 

хепаталната и ренална функција. Хемотерапијата ординирана конкурентно со 

радиотерапијата и за двете групи ќе се состои од таблети капецитабин во доза од 825 

mg/m2 два пати на ден во сите работни денови во тек на радиотерапијата. 

Методологијата на работа поврзана со радиотерапискиот сегмент е детално опишана 

за двете зрачни групи. КТ симулација ќе се прави за сите пациенти на пресеци од 2,5 

мм со користење на маркери за аналниот сфинктер (после предна ресекција на 

ректумот), односно кранијалниот и каудалниот крај на перинеалниот рез (за пациенти 
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со абдоминалноперинеална ампутација). Ќе се користи протокол со полн мочен меур, 

односно од сите пациенти се очекува да го испразнат дебелото црево и мочниот меур 1 

час пред симулацијата (односно зрачењето) и да испијат 500 мл течност. Пациентите 

во контролната група ќе бидат позиционирани во пронација со селективно користење 

на belly board апаратот (по дискреција на лекарот). Согласно техничките можности на 

институцијата пациентите во ИМРТ групата ќе бидат позиционирани во супинација за 

полесна репродуктибилност на позицијата. За дефинирање на целните волумени и 

органите од ризик ќе се користи SomaVisionTMсофтверот на Varian. При 

делинеирањето на целниот волумен во предвид ќе се земат и податоците за 

локализација на туморот пред операцијата (наоди од предоперативните КТ, МР, 

ендоскопија), како и информациите од хистопатолошкиот наод (ресекциони маргини). 

Во делинеацијата на целните волумени ќе се користат насоките на консензуалниот 

атлас за контурирање на RTOG. Притоа иницијалниот клинички целен волумен CTV1 

ќе го опфаќа туморското лежиште, мезоректумот, региите на пресакралните, 

оптураторните и внатрешните илијакални лимфни јазли почнувајќи од ниво на 

промонториумот (Л5-С1) до дното на малата карлица, односно за пациентите со 

абдоминоперинеална ресекција- до долниот раб на перинеалниот рез. Надворешните 

илијакални лимфни јазли ќе бидат опфатени само во случај на хистопатолошки 

потврден стадиум Т4 заради туморска инфилтрација на антериорни органи од малата 

карлица (пр. простата, вагина), додека ингвиналните лимфни јазли при докажана 

инфилтрација на аналниот канал. Дополнителниот CTV2 ќе го опфаќа туморското 

лежиште, мезоректумот и пресакралните лимфни јазли. Маргина од 10 мм ќе се 

користи за обата планирачки целни волумени (PTV1 и PTV2 соодветно). Органи од 

ризик во оваа студија ќе бидат мочен меур, глава/врат на фемурите, карличните коски, 

интестиналната шуплина и надворешните гениталии. Плановите за зрачење ќе бидат 

пресметани со користење на системот за планирање Eclipse (Varian Medical Systems, 

Palo Alto, Ca ТМ). Во групата на 3Д КРТ ќе се користи техника со 3 полиња (задно и 2 

латерални полиња со клинести филтри). Доколку анатомската поставеност нуди 

подобра дозна дистрибуција, може да се користи и box техника со 4 полиња (предно-

задно и 2 латерални полиња ). Стандардно за латералните полиња ќе се користи 

фотонско зрачење со енергија од 15-MV, за постериорното поле дозволено е користење 

и на енергија од 6MV-фотони (зависно од поставеноста на целниот волумен). За сите 

планови е барана опфатеност на PTV со 95% изодоза. Доколку не се постигне 

задоволителна дозна покриентост ќе биде дозволено користење на сегментни полиња 

(поле во поле). ИМРТ плановите ќе користат 7 полиња со фотонско зрачење со 

енергија од 6 MV.  Највисок приоритет во инверзното планирање ќе биде даден на 

дозната опфатеност на PTV, а потоа заштита на интестиналната шуплина. Зоните на 
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интестинална шуплина кои се во непосреден контакт или се преклопуваат со PTV ќе се 

преферира да бидат опфатени со 95% изодоза наместо 100%, ќе биде дозволено да 

примаат и повеќе од 45Gy, но никако над 50Gy. Средно висок приотитет ќе има 

заштитата на останатите ООР по следен опаѓачки редослед: мочен меур, илијачни 

коски, надворешни гениталии, фемури. При анализа на плановите ќе се користат 

лимитите препорачани од QUANTEC. Препишана доза за двете групи е за PTV1 45Gy 

во 25 фракции, по што следи дополнителна доза од 5.4Gy во 3 фракции за PTV2. Бустот 

ќе биде спроведен со 3Д конформална техника и во обете групи. За евалуација на 

акутните несакани ефекти во тек на зрачниот третман пациентот ќе се прегледува 

еднаш неделно, а по завршување на РТ еднаш на секои три недели во тек на 3 месеци. 

Притоа ќе се зема  кратка анамнеза и ќе се прави скратен физикален преглед. 

Несаканите ефекти ќе се рапортираат спрема National Cancer Institute Common 

Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0 (63). Хематолошката и 

биохемиската токсичност ќе се следи преку лабораториски иследувања. Секој прекин 

или прескокнување на зрачниот третман, како и секој прекин, прескокнување или 

редуцирање на дозата на конкомитантната хемотерапија ќе биде нотиран и 

рапортиран во согласност со методите и правилата за добрата клиничка пракса. 

Притоа причина за прескокнување на третманот (радиотерапија и/или хемотерапија) 

ќе биде појавата на акутна токсичност од втор или повисок степен, причина за прекин 

на третманот или редуцирање на дозата на хемотерапија ќе биде втора појава на 

акутна токсичност од втор или прва појава на акутна токсичност од трет и четврти 

степен. За дозиметриска евалуација ќе се користат податоците од табуларен дозно-

волуменски хистограм (ДВХ). Притоа DX% се однесува на дозата која ја прима Х 

волумен од интерес (ООР или целен волумен), додека VX Gy е процент од волуменот од 

интерес што прима најмалку доза од X Gy. За органите од ризик волуменот ќе се 

претстатвува како релативна бројка, освен за интестиналната шуплина каде ќе се 

користи како апсолутна бројка изразена во кубни сантиметри. Dmax и Dmin 

претстатвува најголемата и најмалата доза која ја прима било кој дел од волуменот од 

интерес. Со оглед дека бустот и во двете групи ќе биде со 3Д конформален план, 

дозиметриска компарација ќе се прави само на плановите до 45Gy. Статистичката 

анализа на податоците ќе биде направена во статистичката програма SPSS 23,0. 

Kolmogorov-Smirnov тест и Shapiro Wilks тест ќе бидат користени за тестирање на 

нормалноста на дистрибуцијата на податоците. Податоците од интерес ќе бидат 

прикажани табеларно и графички. Категориските (атрибутивни) варијабли ќе бидат 

прикажани со апсолутни и релативни броеви, нумеричките (квантитативни) варијабли 

со просек, стандардна девијација, минимални и максимални вредности, медијална 

вредност и интерквартилен ранк. За компарирање на двете групи во однос на 
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анализираните варијабли ќе се користат параметарски и непараметарски тестови за 

независни примероци (Student t-test for independent samples,Mann-Whitney test, Chi-

square test, Fissher exact test). Статистичката сигнификантност ќе биде дефинирана на 

ниво од p<0.05. Цитираната литература во која се содржани 63 референци е 

правилно нумерирана и цитирана и истата ги опфаќа последните објавени податоци 

од оваа област. Истражувањето ќе се спроведува во согласност со Хелшинската 

декларација што се потврдува со доставеното решение за согласност од Етичката 

комисија за истражување на луѓе на Медицинскиот факултет при УКИМ и со 

согласноста за изработка на докторската дисертација од УКРО. 

ЗАКЛУЧОК 

Поради отсуство на проспективни рандомизирани студии и скудноста на други 

истражувања за ефикасноста и подносливоста на ИМРТ во адјувантниот третман на 

пациентите со локално напреднат ректален карцином, нејзината вредност за рутинска 

примена во секојдневната пракса останува недефинирана. Добиените резултати од 

оваа студија се очекува да ја дефинираат теоретската предност која ја нуди оваа 

техника со што би можело да се потврди дали и во која мерка може да се подобри 

подносливоста на адјувантната ХРТ со користење на ИМРТ наспроти денес 

стандардната 3Д КРТ во адјувантниот третман на ректалниот карцином. 

Комисијата смета дека поднесената пријава за изработка на докторска дисертација со 

наслов: „Споредба на интензитет модулирана радиотерапија со 3-

димензионална конформална радиотерапија при адјувантна 

радиохемотерапија кај радикално опериран ректален карцином во II и III 

стадиум“ од ас. д-р Ненад Митрески според актуелноста, зацртаните цели, 

прикажаниот материјал и методологија, предложената статистичка обработка и 

очекуваните резултати целосно ги задоволува правилата и критериумите за изработка 

на квалитетна докторска дисертација. Според тоа комисијата позитивно ја оценува 

предложената тема за изработка на докторска дисертација и има чест да му предложи 

на Наставо-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати и 

предлогот да го проследи во понатамошна постапка. 

  Рецензентска комисија: 

Проф. д-р Снежана Смичкоска с.р. 

Проф. д-р Валентина Крстевска с.р. 

Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска  с.р. 
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ДО НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ НА 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ 

УНИВЕРЗИТЕТ “ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ “-СКОПЈЕ 
 

РЕЦЕНЗИЈА 
за оцена на тема за изработка на докторска дисертација 

  
 
Наставно-научниот совет на Медицински факултет при Универзитетот 

“Св.Кирил и Методиј”-Скопје, на својата XXXI работна седница одржана на ден 
30.12.2020 год, по предлогот на Советот на трет циклус-докторски студии на 
Медицинскиот факултет во Скопје, ја одреди рецензентската комисија за оценка на 
подобност на тема за изработка на докторски труд по претходно доставена предлог-
тема за изработка на докторска дисертација од др. Селим Комина, вработен на 
Институтот за Патолошка анатомија при УКИМ-Медицински факултет во Скопје, под  
наслов:  

 
„Евалуација на Xpert Bladder Cancer Detection тестот во откривање на карцином 
на мочен меур кај пациенти со хематурија“ 
 
  
Рецензентска комисија во состав : 

 
1. Проф. др.Соња Топузовска 
2. Проф. др. Гордана Петрушевска 
3. Проф. др. Славица Костадинова Куновска  

 
  
По разгледување на приложениот материјал за оценка на темата за изработка на 
докторска дисертација, комисијата го поднесува следниот  
 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А Ј 
 
Мислење за предлог-пријавата за  изработка на  докторски труд 
 
 Текстот на предложениот предлог за изработка на докторскиот труд ги содржи 
сите поглавја на еден научно истражувачки проект и тоа вовед, мотив, цели, хипотеза, 
материјали, методи, статистичка анализа, очекувани резултати, етичка регулатива и 
референци. Начинот на експликација  на проблемите и научната мисла на кандидатот 
е концизен, јасен и лесно разбирлив, така што може едноставно да се следи 
приложениот материјал.  
  
 Во воведниот дел  е дефиниран проблемот и неговите димензии. Кандидатот 
истакнува дека карциномот на мочниот меур (КММ) е десеттата најчесто застапена 
група на малигна неоплазма на Глобално ниво, чија  инциденца стандардизирана 
според возраст  на 100000 жители изнесува 9.6 за мажи и 2.4 за жени.  
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 Статистичките податоци од нашата земја покажуваат  вредности кои се 
повисоки од светскиот просек. Имено, инциденцата на КММ во Р.С. Македонија за 
2018 година изнесувала 18.4 за мажи и 3.7 за жени, стандардизирана на 100000 
жители. Во истата година, евидентирана е стапка на морталитет, од 5.7 за мажи, и 3.3 
за обата пола заедно, стандардизирана на 100000 жители. Според податоците од 
Институтот за Јавно Здравје од 2019 година, карциномот на мочниот меур е рангиран 
како шеста најчеста малигна неоплазма за мажи и осма најфрекфентна малигна 
неоплазма за двата пола заедно.  
 Поради зголемениот век на живеење и растечката возрасна популација, се 
проценува дека  до 2040 година, скоро ќе се удвои бројот на новорегистрирани  и 
смртни случаеви од малигни неоплазми на мочниот меур. Ризик фактори за појава 
овој малигном спаѓаат пушењето, возраста, полот, наследните синдроми на рак, 
изложеноста на арсен и професионалната експозиција на карциногени. Зголемена 
појава на КММ евидентирана е и при долготрајна употреба на фенацетин, инфекција 
со Schistosoma heamatobium, пациенти кои подлегнуваат на радиотерапија и лица со 
конгенитална екстрофија на мочен меур.  
 Главна клиничка манифестација е безболната хематурија, која е присутна кај 80-
90% од случаите со КММ. Овој симптом исто така се јавува и при други малигни и 
немалигни состојби, како што се уринарни инфекции, бенигна простатична 
хиперплазија, уролитијаза, нефропатии, простатичен карцином и бубрежен карцином. 
Дијагностичкото иследување на пациентите суспектни за КММ опфаќа детална 
анамнеза, комплетен уролошки преглед,  компјутерска томографска урографија, 
интравенска урографија, ехосонографија и уринарна цитологија. Сепак, златен 
стандард во дијагнозата на КММ претставува цистоскопскиот преглед. Ваквите 
испитувања се инвазивни процедури, болни и тешко прифатливи за пациентите. 
Доколку се визуелизираат отстапувања во нормалниот изглед на мукозата на мочниот 
меур, ткивото се ресецира и се испраќа на хистопатолошка интерпретација, за да се 
потврди или отфрли приуството на малигна лезија. Хистолошкиот тип, хистолошкиот 
градус и степенот на инвазија на туморите на мочниот меур се одредуваат согласно 
класификацијата на Светската Здравствена Организација за Тумори на Уринарниот 
Систем од 2016 година.  Малигните неоплазми на мочниот меур се стратифицирани 
во две големи групи  во однос на степенот на инвазија и тоа не-мускулно инвазивни 
карциноми и мускулно-инвазивни карциноми. Тие меѓусебно се разликуваат како по 
однос на терапевтскиот пристап така и по однос на стапката на преживување.  

Во последните години, биомаркерните тестови за откривање на КММ, се поле 
од исклучителен научен интерес.  Ваквите неинвазивни тестови би ја презеле улогата 
на цистоскопијата, која сеуште се смета за примарна дијагностичка алатка во 
дијагнозата и мониторирањето на КММ. Одобрени тестови од страна на Агенцијата 
за Храна и Лекови на Соединетите Американски Држави се: NMP22®BC тест, 
NMP22®(Matritech. Inc., Newton, MA, USA), BladderCheck®, BTA stat®, BTA 
TRAK®(Polymedco Inc. Cortlandt Manor, NY, USA) , ImmunoCytTM, (DiagnoCure, Inc., 
Québec, Canada) UroVysionTM  Abbott Molecular Inc., Ill., USA. Сепак, нивната 
апликација во рутинската клиничка пракса е тешко изводлива. Една од причините е 
недоволната сензитивност и специфичност која варира помеѓу помеѓу 62% и 69% т.е. 
79% и 89% соодветно, кај одредени тестови. Дополнителна причина претставува 
високата цена на тестовите и неопходната техничка екпертиза. Од друга страна, 
молекуларната карактеризација на КММ појаснила голем дел од карциногенезата и 
комплексните патофизиолопки механизми на оваа болест. Воедно, имплементацијата 
на молекуларните „оmics“ техники овозможила идентификација на потенцијални 
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биомаркери за КММ, со значително подобрен дијагностички перформанс. Сепак, 
главна пречка за нивна широка употреба  останува недостатокот на добро 
дизајнирани, мултицентрични студии.  
 Xpert Bladder Cancer Detection тестот претставува брз, едноставен за употреба, 
in-vitro дијагностички тест за детекција на КММ кај пациенти со хематурија. Овој 
квалитативен тест ја одредува уринарната концентрација на  5 таргетни „mesenger“ 
рибонуклеински киселини (mRNA): ABL1, CRH, IGF2, UPK1B, ANXA 10, преку 
метода на квантитативна реверзна транскриптаза полимераза верижна реакција  
(quantitative reverse transcriptase polymerase real-time chain reaction – qRT –PCR).  
Кандидатот истакнува дека првичните резултати за детекција и мониторирање на 
пациенти со КММ со овој панел  покажуваат ветувачки резултати. 
 

Мотивот за изработка на темата кандидатот го базира на ургентната потреба 
за развивање на неинвазивен и ефикасен  тест за детекција на карцином на мочен 
меур.  
Главна потешкотија во раната детекција на КММ претставува клиничката 
презентација. Во раните фази на болеста, пациентите се асимптоматски или 
прикажуваат интермитентна микроскопска хематурија. Во понапредната фаза на 
болеста пациентите се жалат на хематурија, која пак е неспецифичен симптом бидеќи 
се јавува и кај серија на различни бенигни и малигни заболувања. Од друга страна, 
голем дел од пациентите со хематурија непотребно се изложуваат на инвазивни 
процедури. Изнаоѓањето на неинвазивен тест за детекција на КММ би резултирало со 
редукција на бројот на непотребно изведени цистоскопски прегледи, би се намалила 
можноста за одложена дијагноза, би се надминале дијагностичките ограничувања на 
бело-светлостната (БС) цистоскопија, би се надминале дијагностичките ограничувања 
на уринарната цитологија, ), би се намалиле финанскиските трошоци за лекувањето 
на КММ, Би се унапредил третманот на КММ, би се зголемила можноста за масовен 
скрининг на КММ. 
 

Во подглавјето цели на трудот кандидатот ги дефинира следниве цели на трудот: 
 

1. Воведување на протокол за изведување на „Xpert Bladder Cancer detection“ 
тестот и валидација на неговиот капацитет за детекција на КММ преку 
одредување на: 

- сензитивноста на тестот, односно процент на пациенти со хистопатолошки 
потврден КММ, кои испаднале  позитивни на тестот; 
- специфичноста на тестот, односно процент на пациенти со хистопатолошки 
потврдена немалигна болест на мочен меур, кои биле  негативни на тестот; 
 - позитивната предиктивна вредност на тестот, односно. процент на пациенти кои 
истовремено  биле позитивни на тестот  и имаат хистопатолошки потврден  КММ; 
- негативната предиктивна вредност на тестот, односно процент на пациенти  кои 
истовремено биле негативни на тестот и имаат хистопатолошки потврдена немалигна 
болест на мочниот меур. 
 

2. Утврдување на евентуални статистички сигнификантни разлики во 
дијагностичкиот перформанс на овој тест во однос на хистолошкиот тип на 
неоплазма; хистолошкиот градус на неоплазмата; патолошкиот стадиум на болеста; 
типот на хируршка интервенција; возраста на пациентите; полот на пациентите;                                               
присуството на микрохематурија или макрохематурија. 
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Во поглавјето материјал и методи наведено е дека во истражувањето ќе бидат  
вклучени 60 полнолетни испитаници со хематурија, кои ќе дојдат на цистоскопски 
преглед на ЈЗУ Клиника за урологија, поради суспектен карцином на мочен меур. 
Испитаниците ќе бидат поделени во 2 групи-испитувана и контролна. Испитувана 
група ќе биде составена од 40 пациенти со примарен, хистопатолошки потврден 
уротелен карцином на мочен меур, а контролната група ќе биде составена од 20 
пациенти со цистоскопски и/или хистопатолошки потврдена немалигна болест.  Исто 
така, се дефинирани и критериумите за вклучување и исклучување од студијата.  
 Кај сите 60 пациенти ќе се направи анализа на примерок од урина со „Xpert 
Bladder Cancer detection“ тест и цистоскопија. Пациетните со цистоскопски нормален 
наод ќе бидат вклучени во контролната група. Кај пациентите со цистоскопски 
абнормален наод (испитувана група) со трансуретрална ресекција или биопсија ќе се 
земе материјал за патохистолошка анализа.  Молекуларната анализа за гените ABL1, 
CRH, IGF2, UPK1B, ANXA10 од уринарните примероци ќе се изведува на 
платформата  „GeneXpert Instrument System“. Резултатите од Xpert Bladder Cancer 
Detection тестот ќе се корелираат со цистоскопскиот и хистопатолошкиот наод, кои 
ќе се сметаат за референтни. Добиените податоци од интерес за изработка на 
студијата ќе бидат статистички обработени со дескриптивни и инференцијални 
статистички методи, со соодветни параметарски или непараметарски тестови, во 
зависност од дистрибуцијата на варијаблите. 
 

Во делот очекувани резултати е наведено дека во текот на ова истражување се 
очекува резултатите од спроведенета студија да ги покажат следните клинички 
перформанси на Xpert Bladder Cancer Detection тестот: вкупна сензитивност за 
детекција на КММ поголема од 75%, вкупна специфичност за детекција на КММ 
поголема од 80 %, негативна предиктивна вредност поголема од 95%, позитивна 
предиктивна вредност поголема од 25%. Се очекуваат статистички сигнификантни 
разлики во дијагностичкиот перформанс во однос на хистолошкиот градус и 
стадиумот на болеста, а не се очекуваат статистички сигнификантни разлики во 
дијагностичкиот перформанс  во однос на  возраста, полот на пациентите и 
клиничката презентација. 
                      

Во поглавјето литература, кандидатот цитира 142 библиогравски единици од 
областа што планира да ја истражува, од кои најголем дел се објавени во последните 5 
години.   
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
 
 
Комисијата е на мислење дека кандидатот др. Селим Комина, врз основа на 

досегашниот степен на образование, научно-истражувачка и стручна активност 
располага со потребните квалитети за изработка на на предложената тема за 
докторска дисертација. 

Врз основа на образложението на пријавената тема, целите, методологијата на 
истражувањето и очекуваните резултати, комисијата оценува дека предложената тема: 
„Евалуација на Xpert Bladder Cancer Detection тестот во откривање на карцином 
на мочен меур кај пациенти со хематурија“ е актуелна, со значајна научна и 
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практична важност. Комисијата смета дека темата во целост ги задоволува 
критериумите за изработка на докторски труд и му предлага на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет да ја прифати оваа позитивна рецензија за 
предлогот-темата за изработка на докторската дисертација и да ја проследи за 
понатамошна постапка. 

 
  
 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
                                                                                                

1. Проф. др.Соња Топузовска 
 

2. Проф. др. Гордана Петрушевска 
 

3. Проф. др. Славица Костадинова Куновска  
 



До Научно наставен совет на 
Медицински факултет- Скопје 
Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Скопје 
 
  

Наставно научниот совет на својата XIV работна седница одржана на ден 
16.11.2018 година, а по предлог на советот на III циклус- докторски студии, донесе 
одлука за формирање на комисија за оцена на тема за изработка на докторска 
дисертација од д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ "Предиктори за појава на атријална 
фибрилизација кај пациенти по кардиохируршки интервенции",под наслов: 

 
ПРЕДИКТОРИ ЗА ПОЈАВА НА АТРИЈАЛНА ФИБРИЛАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ ПО 

КАРДИОХИРУРШКИ  ИНТЕРВЕНЦИИ 
  
Комисијата за оцена на темата за дисертација е во состав: 
 
1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
2. Н.сов. д-р Борјанка Танева  
3. Проф. д-р Марјан Бошевски 
 
По доставениот предлог поднесок за изработка на дисертацијата, рецензентската 
комисија го разгледа доставениот материјал и по извршените консултации го поднесе 
следниот:       
 
              И З В Е Ш Т А Ј 
 

1) Извештај за доставениот поднесок за докторска дисертација 
 

Пишаниот поднесок "Предиктори за појава на атријална фибрилизација кај 
пациенти по кардиохируршки интервенции" на д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ 
претставува самостоен труд изнесен на 25 страни. Поделен на: вовед, мотиви, цели на 
истражувањето, материјал и методи, статистичка анализа, очекувани резултати, и 
библиографија на користена литература. 
 

2) Извештај на одделни делови на трудот 
 
Во воведот  кандидатот прави осврт на постоперативната атријална фибрилација 
(ПОАФ), која заради нејзината честота и клиничко значење, претставува предмет на 
бројни научни студии и истражувања во последните неколку децении. Бројните ризик 
фактори во предоперативниот, непосредниот интра- и постоперативен тек се 
поврзуваат со појавата на ПОАФ, но и покрај екстензивните истражувања, сеуште не е 
утврдена нејзината конкретна етиологија. ПОАФ придонесува за пролонгиран 
болнички престој со значаен пораст на трошоците на лекување, зголемена инциденца 
на тромбемболиски компликации, вклучувајќи го високиот ризик од мозочен удар и 
општо зголемен постоперативен морбидитет и морталитет. Од друга страна, 
употребата на антиаритмична и антикоагулантна терапија во третманот на АФ е 
асоцирана со бројни сериозни несакани ефекти. Оттука се наметнува потребата за 
препознавање на високо-ризичната група на пациенти со цел преземање на соодветни 
превентивни мерки во однос на појавата на ПОАФ.  
 



Во делот за епидемиологија  на ПОАФ, кандидатот објаснува дека атријалната 
фибрилација(АФ) претставува најчесто среќаваната аритимија во општата популација, 
а воедно и најчестата во постоперативниот период. Според поновите студии на големи 
серии испитаници, кандидатот објаснува дека ПОАФ се манифестира во 10-60% од 
случаите по кардиохируршки интервенции, а големиот распон на инциденци во 
различните студии се должи пред се на дефиницијата на ПОАФ, начинот на селекција 
на испитаниците, различните методи за електрокардиографски мониторинг, но исто 
така и на различните типови на хирургија, при што стапката на ПОАФ за комбинирана 
и валвуларна хирургија е повисока во однос на онаа при коронарен артериски бај-пас 
графт (КАБГ). Различните резултати на инциденца на ПОАФ го потврдуваат 
заклучокот дека и покрај значајниот напредок во поглед на анестезиолошките и 
хируршки техники и современа профилакса, ПОАФ останува честа компликација во 
кардиохирургијата, со инциденца која е прилично конзистентна во последните две 
децении и во различните региони на светот.   Во однос на патогенезата/механизми на 
ПОАФ за кој понатаму објаснува кандидатот во поднесокот, се смета дека за 
постоењето на атријалната фибрилација се потребни тригерирачки фактор и супстрат 
кој ќе ја одржува аритмијата. Во основата на атријалната фибрилација лежат 
спроводни абнормалности на ниво на преткоморите. Тие се манифестираат во форма 
на мултипни симултани реентри бранови кои кружат низ преткоморите и се 
пропагираат долж региони на анатомски и функционални спроводни абнормалности, 
при што со дилатација на преткоморите расте веројатноста за одржување на аритмијата 
заради проширување на патеката на реентри брановите. Со акутната дилатација на 
преткоморите во непосредниот периоперативен период, расте веројатноста за појава на 
ПОАФ. Ова е период на брзи хемодинамски промени, со нагла промена во 
волуменскиот статус и нагло и нееднакво истегнување на преткоморите, чие ткиво е 
иницијално морфофункционално хетерогено, заради што и мали скокови на 
централниот венски притисок може многукратно да го зголемат ризикот од ПОАФ. 
Возраста е еден од најзначајните демографски параметри, кои тесно корелираат со 
појавата на ПОАФ. Структурните и електрични абнормалности кои го придружуваат 
процесот на стареење претставуваат супстрат за појава на атријална фибрилација. Со 
текот на времето се развиваат прогресивни склеротични промени на ниво на 
ендокардот, миокардот и епикардот, кои резултираат со фрагментација и атрофија на 
миоцитите и инфилтрација на колагени влакна. Стареењето воедно може да биде 
причина за зголемената дисперзија на преткоморната рефрактерност, но и за 
намалената комплијанса на коморите и последователен пораст на преткоморните 
притисоци и волумени.  Акутната исхемија на преткоморите може да биде последица 
на несоодветната кардиоплегична протекција во тек на кардиохируршки операции, но 
истата може да биде резултат на компромитирана коронарна артериска 
васкуларизација на преткоморите. Во тек на кардиоплегичен арест може да се 
забележи механичка активност на преткоморите, што укажува на некомплетен 
електромеханички арест. Оттука, кандидатот објаснува дека  преткотморната исхемија 
може да се должи на перзистентната метаболна активност во тек на бај-пац 
хирургојата. Комплексните соодноси помеѓу вагалниот и симпатичкиот нервен систем 
во постоперативниот период влијаат на појавата на ПОАФ. Дразбите на вагалните 
нерви во тек на торакални интервенции и зголемениот вагален тонус може да 
тригерираат пароксизми н атријална фибрилација. Од друга страна, кардиохируршките 
операции се пропратени со силен симпатички одговор и ослободување на значајни 
количества катехоламини, што исто така се смета за потенцијален причинител на 
ПОАФ. Интраоперативно, нивоата на катехоламини доживуваат пик при отстранување 
на аортната клема. Ендогените нивоа на катехоламини ослободени како реакција на 



стресогени стимули се дополнително аугментирани од егзогената администрација на 
инотропни медикаменти во раниот постоперативен период за одржување на соодветен 
вазомоторен тонус, контрактилност на коморите и хемодинамска стабилност. 
Засилениот симпатички одговор има проаритмоген ефект, манифестиран во вид на 
ектопични атријални фокуси со чести прематурни атријални контракции како 
предвесници на претстоечка ПОАФ. Периоперативните промени во хомеостазата на 
магнезиум и калиум може да придонесат во развој на ПОАФ. Постојат бројни докази 
дека хипомагнезиемијата игра потенцијална улога во генезата на ПОАФ, а 
хипомагнезиемијата по кардиопулмонален бај-пас е документирана во бројни студии. 
Заради тоа бројни кардиохируршки центри во светот ја вклучуваат суплементацијата 
со магнезиум во стандардниот интензивски протокол на лекување. Други клинички 
студии го проучувале превентивниот ефект на суплементација на магнезиум во однос 
на појавата на ПОАФ, но добиени се двојбени резултати. Уште една отежнувачка 
околност во ваквите студии е одредувањето на концентрацијата на биолошки 
активниот т.е. јонизиран магнезиум, заради тоа што серумските нивоа на магнезиум 
лошо корелираат со неговите ткивни односно јонизирани нивоа. На клеточно ниво, 
интрацелуларниот магнезиум има многу важна улога во движењето на калиумовите и 
калциумови јони низ магнезиум зависните јонски канали. Недостатокот на магнезиум 
доведува до интрацелуларна деплеција на калиум на ниво на миоцитите, заради што 
корекцијата на хипокалиемијата бара истовремена надокнада и на магнезиум. Освен 
тоа, магнезиумот учествува во регулација на бавните Л-тип на калциумови канали и 
транспортот на калциумови јони низ саркоплазматскиот ретикулум, па оттука 
хипомагнезиемијата може да предизвика промени на контрактилноста и 
електрофизиолошките својства на миоцитите. Сите овие објаснувања за 
механизмот/патогенезата на настанување на ПОАФ кандидатот ги поткрепува со 
цитирани автори од бројни студии.  
Кандидатот во понатамошниот текст на поднесокот ги објаснува поединечно ризик 
факторите за ПОАФ и тоа пре-, интра- и постоперативно. Во ризик факторите ги 
објаснува ризик факторите како: 
- возраста, како независен предиктор за појава на атријална фибрилација во општата 
популација, но и како ризик фактор за појава на ПОАФ по кардиохируршки операции 
кое е реферирано во бројни студии кои кандидатот ги цитира.  Инициденцата на 
ПОАФ расте со пораст на возраста, што може да се припише на растечката инциденца 
на коморбидитети кај постарата популација на пациенти 
- пол, каде јасно докажаната асоцијација помеѓу атријалната фибрилација и машкиот 
пол во општата популација, не е случај и со ПОАФ при кардиохирушките 
интервенции, односно во големи серии на испитаници не е најдена асоцијација помеѓу 
полот и ПОАФ. Сепак, главен недостаток на ваквите студии е релативниот малиот број 
на испитаници и релативно ниската застапеност на женскиот пол, заради што е можно 
овие студии да немаат статистичка моќ за детектирање на разлики во однос на полот. 
Од друга страна пак, најмалку две големи студии одат во прилог на асоцијацијата 
помеѓу машкиот пол и ПОАФ.  
- конгестивна срцева слабост, е преставена како еден од коморбидитетите кои, според 
голем број студии  значајно го зголемуваат ризикот од ПОАФ.  Левокоморната 
дијастолна дисфункција била утврдена како дополнителен предиктор за ПОАФ. 
Опишана е и поврзаноста на срцевата слабост од биохемиски аспект. Структурните 
промени на преткоморите, кои вообичаено се припишуваат на конгестивната срцева 
слабост, водат до нивно истегнување, апоптоза и миолиза. Оттука следи заклучокот 
дека во голем број на случаи на ПОАФ по кардиохирургија, нарушената атријална 
архитектура е присутна уште во предоперативниот период. Структурните атријални 



промени не создаваат склоност само кон ПОАФ, туку и кон атријална фибрилација 
воопшто. ПОАФ би можел да се толкува како манифестација на атријалната 
вулнерабилност, детектирана заради континуираниот мониторинг во период на 
прекумерен број на тригери.  
- хипертензија, е претставена како еден од најпревалентните независни ризик фактори 
за развој на АФ, која е докажана во општата популација како докажана асоцијација 
помеѓу системската хипертензија и развојот на атријална фибрилација. Сепак, ваквата 
асоцијација со ПОАФ е контроверзна, опишана во студии кои кандидатот ги цитира. 
Левокоморната дијастолна дисфункција игра одредена улога во генезата на атријална 
фибрилација, преку зголемување на притисокот што ги активира рецепторите на 
истегнување во пулмоналните вени и други преткоморни региони или пак заради 
предизивикувањето на директни структурни промени на атријалниот миокард.  
- хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ), утврдена е како независна 
асоцијација помеѓу ХОББ и АФ. Намаленото ниво на оксигенација, хиперкапнеа, 
пулмонална хипертензија, дијастолна дисфункција, оксидативен стрес, инфламација и 
промените во големината на преткоморите како последица на респираторната 
патофизиологија ја зголемуваат аритмогеноста. Во големи ретроспективни case-control 
студии, пациентите со ХОББ имале 4.41 пати повисок ризик за АФ. Но, прегледот на 
литературата нуди конфликтни податоци во однос на значењето на ХОББ како ризик 
фактор за појава на ПОАФ.  
- останати коморбидитети како дијабетес мелитус (ДМ), претходен миокарден 
инфаркт, бубрежна слабост, тироидна дисфункција, а од неодамна и обезноста се смета 
дека се коморбидитети кои значајно го зголемуваат ризикот од ПОАФ. Во досега 
објавената литература се среќаваат докази за бубрежната дисфункција како предиктор 
за ПОАФ. Се смета дека кај овие пациенти ПОАФ е предизвикана од исхемијата, 
атероемболизмот и системската инфламација.  
- употреба на бета-блокатори, статини, АЦЕ инхибитори/АРБ. Кандидатот опишува 
дека предоперативното воведување на бета-блокатори ја намалува миокардна 
побарувачка на кислород и ја намалува стапката на исхемични настани преку 
атенуирање на хронотропните и инотропни ефекти на катехоламините во 
постоперативниот период]. Со забавување на срцевата фреквенца воедно се 
продолжува периодот на дијастолно полнење, што овозможува подобрена миокардна 
перфузија. Сето ова го намалува ризикот од ПОАФ. Од друга страна, наглото 
исклучување на бета-блокаторите во постоперативниот период кај пациентите на 
хронична терапија резултира со 2-5 пати повисока инциденца на ПОАФ. Статинита кои 
имаат докажани антиинфламаторни својства според неколку клинички опсервациски 
студии и една мета-анализа ја редуцираат стапката на ПОАФ.  Ангиотензин 
конвертирачките ензим (АЦЕ) инхибитори и ангиотензин рецептор блокаторите (АРБ) 
се друга група на често испитувани лекови во однос на појавата на ПОАФ, но 
резултатите од различните студии се неконклузивни.  
- ехокардиографски параметри. Според податоците кои ги цитира кандидатот, ниската 
ежекциона фракција (ЕФ) сама по себе претставува силен предиктор за лош 
оперативен исход, заради што редовно се вклучува во скоринг системите за проценка 
на оперативниот морталитет. Ниската ЕФ и конгестивната срцева слабост се независни 
предиктори за ПОАФ според повеќе цитирани автори. Резултатите од  ехокардио-
графските  испитувања покажуваат постоење на значајна асоцијација помеѓу ПОАФ и 
дијастолната дисфункција. Неколку студии кои ги цитира кандидатот демонстрираат 
дека зголемената лева преткомора влијае на појавата на ПОАФ по КАБГ, за која се 
смета дека се должи на преткоморното ремоделирање, зголемената количина на 
колаген во преткоморите во тек на стареењето и нивното истегнување односно 



динамичните промени во волуменскиот статус во непосредниот периоперативен 
период. Анализите на оперативниот исход кај пациентите со силно дилатирана лева 
комора со намална систолна функција,а кои биле подвргнати на замена на аортна и/или 
митрална валвула, покажуваат дека преткоморните и коморни аритмии во раниот 
постоперативен период се јавуваат кај речиси секој втор пациент, при што силно 
намалениот срцев минутен волумен, хемодинамската нестабилност и непосредната 
закана од мултиорганска слабост изискуваат интервенција со интравенски лидокаин 
и/или амиодарон. Трансезофагеалната ехокардиографија (ТЕЕ) претставува 
стандардна интраоперативна дијагностичка процедура во повеќето кардиохируршки 
центри во светот.  
- варијабилност на Р-бран на ЕКГ, односно постојат основани претпоставки дека 
продолженото времетраење на Р-бранот на ЕКГ е непосреден чекор до појавата на АФ 
и истото е асоцирано со појавата на пароксизмална и постоперативна АФ.  Се смета 
дека продолженото времетраење на Р-бранот претставува манифестација на забавената 
интра-атријална електрична спроводливост, која предиспонира кон појава на аритмија. 
- предиктивни скоринг системи за ПОАФ. Кандидатот објаснува дека досега биле 
предложени и тестирани повеќе ризик модели за предикција на ПОАФ, како што се 
HATCH скорот, CHA2DS2-VASc, Еuroscore II, POAF score, Atrial fibrillation risk index. 
Сепак, во проспективна екстерна валидација сите тие покажале ограничена 
дискриминирачка моќ во однос на примарниот исход.  Од досега објавеното, и покрај 
вреднувањето на неколку исти варијабли во обата скоринг системи, вредноста на 
HATCH скорот засега се покажува како посигнификантен предиктор, што најверојатно 
се должи на фактот што HATCH скорот вклучува постара популација, каде се и 
почести настани од типот на транзиторни исхемични атаки и мозочни инсулти, а освен 
тоа повисоко се вреднува и конгестивната срцева слабост односно поинаква е скалата 
на скорирање. Секој параметар во HATCH скорот е важен во однос на развојот на 
ПОАФ и е можен причинител за дилатација на левата преткомора, хронично 
структурно ремоделирање и фиброза на преткоморите, заради што при зголемен 
адренергичен стрес и волуменско оптоварување се зголемува ризикот од развој на 
ПОАФ. Еuroscore II е лесно достапен, едноставен за употреба и редовно пресметуван 
скор, а заради постоењето на одредени докази дека истиот би можел да биде предиктор 
за ПОАФ, истиот ќе биде вклучен во анализа во ова истражување.    
- интраоперативни ризик фактори се валвуларната хирургија и подолго време на 
кардиопулмонален бај-пас (повеќе од 3 часа), кои  почесто се среќаваат кај пациентите 
кои развиваат ПОАФ. И покрај екстензивните досегашни истражувања, сеуште не е 
утврдена точната патофизиологија на ПОАФ. Постои голема веројатност дека 
клемувањето на аортата и системскиот инфламаторен одговор причинет од 
екстракорпоралната циркулација играат улога во патогенезата на ПОАФ. Всушност и 
корелацијата помеѓу нивото на IL6 и развојот на ПОАФ е уште еден силен аргумент во 
прилог на хипотезата дека ПОАФ е барем во одреден број случаи инфламаторна 
компликација на кардиохируршките процедури. Потоа одредени интра и 
постоперативни карактеристики, од типот на хирургија на митрална валвула, 
пролонгирано време на аортна клема и ЕКЦ, примена на инотропи и интра-аортна 
балон пумпа ја зголемуваат инциденцата  на ПОАФ.  

Во понатамошниот текст на поднесокот, кандидатот зборува за карактеристиките, 
прогноза и компликации на ПОАФ. Во најголем број од случаите ПОАФ се 
манифестира во првите 2 постоперативни денови, многу поретко се јавува по петтиот 
постоперативен ден и најчесто е транзиторна, реверзибилна и самоограничувачка 
појава. Најголем процент од пациентите се конвертираат во синус ритам во тек на 
следните 24 часа со корекција на електролитниот дисбаланс и примена на амиодарон. 



Клиничките манифестации на ПОАФ вклучуваат хипотензија, хемодинамска 
нестабилност и намален минутен срцев волумен. Други директни последици на ПОАФ 
се ризикот од формирање интракавитарни тромби и ризик од емболии, хипотензивен 
шок, пулмонален едем и потреба од вградување на пејсмејкер. ПОАФ има значителен 
негативен ефект врз морбидитетот и морталитетот и води до пролонгиран престој во 
болница, зголемена употреба на болничките ресурси, што го зголемува трошокот на 
болничко лекување. Компликациите кои неретко се припишуваат на ПОАФ од типот 
на: акутна бубрежна слабост, срцева слабост, потреба од интра-аортна балон пумпа, 
енцефалопатија и инфекции од типот на пневмонија, длабоки стернални инфекции и 
сепса иако се веројатно асоцирани со ПОАФ, не би можеле целосно да се припишат на 
истата без дополнителни проспективни рандомизирани студии. Во однос на 
медикаментозна профилакса на ПОАФ, кандидатот објаснува дека се предложени  
бројни интервенции за превенција на појавата на ПОАФ. Повеќето преоперативни 
превентивни мерки се состојат од медикаментозна терапија за контрола на срцевата 
фреквенца или ритам: бета блокатори, амиодароне, дилтиазем, дигоксин, пропафенон, 
соталол, магнезиумови соли. Примената на превентивни протоколи во однос на ПОАФ 
не е стандардна пракса во повеќето кардиохируршки центри. Причината пред се се 
состои во недостатокот на убедливи докази за нивната ефикасност, комплексноста, 
цената, како и несаканите ефекти на медикаментите во превенција на ПОАФ. 
Кандидатот ја опишува потребата за  натамошни студии од поголем обем со 
стандардизирани дијагностички критериуми и превентивни методологии кои 
недостаигаат во досегашните студии, за изнаоѓање на попрецизни ризик модели за 
издвојување на високо-ризичната група за ПОАФ која би била таргетирана со ваквите 
превентивни мерки, би се постигнал и поповолен однос ризик наспроти добивка од 
истите. Исто така кандидатот објаснува за третмано на ПОАФ. 
Авторот потенцира дека мотивот за изработка за оваа студија произлегува од високата 
инциденца на ПОАФ кај кардиохируршки пациенти, која според актуелните 
епидемиолошки податоци значително го зголемува постоперативниот морбидитет и 
морталитет, по кардиохируршка интервенција. Литературата за профилакса на ПОАФ е 
ограничена, резултатите од бројни истражувања во однос на предикторите за ПОАФ се 
честопати  конфликтни и сеуште не постојат јасни и прецизни упатства и препораки за 
менаџмент на ПОАФ. Патофизиолошките механизми кои лежат во основата на ПОАФ 
се сеуште недоволно проучени, а досега утврдените ризик фактори недоволно 
специфични и сензитивни за идентификација на високо-ризичната група на пациенти. 
Сето тоа ги оправдува дополнителните истражувања за откривање на нови 
доиследување на актуелните претпоставени предиктори за ПОАФ.Од друга страна, во 
нашата држава досега не е истражувана појавата на ПОАФ, така што ова би била прва 
студија за проучување на инциденцата, предикторите и влијанието на ПОАФ врз 
морбидитетот и морталитетот на кардиохируршките пациенти во Р. Северна 
Македонија. 

Целта на студијата е да се утврди: 

1. Инциденцата на појавата на постоперативна атријална фибрилација (ПОАФ) 
кај пациентите кои подлегнуваат на неколку различни типови кардиохируршки 
интервенции во ЈЗУ УК за државна кардиохирургија-Скопје,  

2. Да се проучат ризик факторите (предикторите) за појава на атријална 
фибрилација во непосредниот пре-, интра- и постоперативен период, и  



3. Да се процени нејзиниот ефект врз постоперативниот исход на 
кардиохируршките пациенти. 

Во делот на материјал и методи кандидатот објаснува дека истражувањето 
претставува проспективна моноцентрична клиничка студија и истата ќе биде изведена 
на ЈЗУ УК за Кардиохирургија- Скопје, Р. Северна Македонија. Во студијата ќе бидат 
опфатени сите консекутивни пациенти кои ќе подлегнат на некој тип кардиохируршка 
интервенција во ЈЗУ УК за Кардиохирургија-Скопје, кои ќе ги исполнуваат 
критериумите за селекција. Секој од вклучените пациенти мора да има потпишана 
информирана согласност  за  доброволно учество во студијата и можност за напуштање 
на истата по лична желба без никакви реперкусии по однос на натамошното лекување 
на основното заболување. Предвидена е застапеност на обата пола, без ограничување 
според место на живеење, националност, социо-економски статус на испитаниците. Во 
студијата ќе бидат евалуирани демографските карактеристики на испитаниците, 
анамнестички и податоци од физикалниот преглед, податоци од ЕКГ, параметри од 
предоперативниот трансторакален и интраоперативен трансезофагеален преглед, како 
и постоперативниот трансторакален ехокардиографски преглед во тек на трите 
предвидени визити во периодот на следење. Во тек на секоја визита се предвидува 
стандарден физикален и трансторакален ехокардиографски преглед, како и ЕКГ 
мониторинг. Воедно, ќе се следи појавата на можни компликации од АФ – 
тромбемболиски настани, хоспитализации заради кардиоваскуларни причини по 
отпуст од клиниката, употреба на антиаритмици за контрола на АФ, смртни случаи. 
Опишани се критериуми за вклучување и исклучување од студијата.  

- Во критериуми за вклучување се:  возраст над 18год., предоперативен синус 
ритам, пациенти со поставена индикација за кардиохируршка интервенција на 
отворено срце (аорто-коронарен бај-пас, замена или пластика на срцев залисток, 
хирургија на торакална аорта, комбинирана хирургија), потпишана 
информирана согласност во писмена форма пред почеток на третманот.  

- Во критериуми за исклучување се: возраст под 18год., пациенти со историја на 
пароксизмална, или со перзистентна атријална фибрилација во момент на прием 
на клиниката и пациенти контраиндицирани за хирургија на отворено срце. 

Пациентите ќе бидат поделени во две групи:  
Група 1 (испитувана група) ≥  80 пациенти кои ќе развијат ПОАФ 
Група 2 (контролна група) ≥ 80 пациенти кои нема да развијат ПОАФ по 

кардиохирушката интервенција. 
Во предоперативниот период предвидено е да се земат податоци од анамнезата и 
физикалниот преглед на пациентот. Од овој период ќе се проценуваат следните 
варијабли: возраст, телесна тежина и висина со цел да се пресмета индексот на телесна 
маса (БМИ) по следната формула – телесна тежина (кг)/квадрат од телесната висина 
(м2), телесна површина по формулата на Дубоа (Dubois), пушачки статус, присуство на 
коморбидитети (хипертензија, дијабетес мелитус, кардиомиопатија, срцева слабост, 
транзиторна исхемична атака(ТИА)/цереброваскуларен инсулт (ЦВИ), периферна 
артериска болест (ПАБ), хронична бубрежна болест, ХОББ). Ќе се пресметува 
вредноста на Euroscore II, вредноста на CHADS2-VASC2 скорот, вредноста на  HATCH 
скорот, ќе се одредува стапката на гломеруларна филтрација,  ќе се земат податоци од 
медикаментозната анамнеза. Во однос на иследувањата за секој пациент ќе се врши 
стандарден дванаесет-канален ЕКГ запис во предоперативниот и постоперативниот 
период на апарат и ќе се анализираат податоци од ЕКГ записот (ритам, оска, постоење 
на спроводни абнормалности, анализа на Р-бранот).  



Потоа ќе биде направена трансторакален ехокардиографски  преглед и ќе се оценуваат 
следните варијабли: ежекциона фракција проценета по формулата на Симпсон, 
левокоморни енд-систолни и енд-дијастолни волумен и дијаметар, дијаметар и 
волумен на лева преткомора, димензии на интервентрикуларен септум и заден ѕид, 
димензии на асцедентен дел од аорта, дијаметар на десна комора, вредност на ТАПСЕ 
(систолна екскурзија на трикуспиден анулус), процена на СПАП (систолен пулмонален 
артериски притисок), параметри од ткивниот Доплер (вредност на Е/е’, с бран), тип на 
дијастолна дисфункција, калцификати на митрална и аортна валвула, постоење на 
тешка аортна односно митрална стеноза или регургитација, функционална 
трикуспидна регургитација.  Трансезофагеалниот преглед ќе се врши интраоперативно, 
по вовед во анестезија а пред индукција на ЕКЦ. Од интраоперативните варијабли ќе се 
анализираат следните параметри: тип на интервенција, време на екстракорпорална 
циркулација, време на аортна клема, тип на кардиоплегија и тип на канулација, брзина 
низ лева аурикула проценета на трансезофагеален ехокардиограм. Во 
постоперативниот период ќе се проценуваат следните варијабли: примена на 
инотропни и вазопресорни супстанци, време на механичка вентилација, количина на 
торакална дренажа, денови на престој во единица за интензивна нега (ЕИН), појава на 
дезориентација, следење на појавата на ПОАФ:постоперативен ден, времетраење, 
примена на антиаритмична терапија, хемодинамско засегање-пад на мешана венска 
сатурација, концентрација на калиум во момент на појава на ПОАФ, конверзија во 
синус ритам.  Анкетирањето и клиничките прегледи ќе бидат спроведени од самиот 
истражувач. За сите пациенти од двете групи податоците од горенаведените 
анамнестички и клинички параметри ќе бидат внесувани во усогласени и единствени 
формулари кои ќе се складираат и чуваат на соодветно доверливо место. 
Испитаниците во истражувањето (испитувана и контролна група) ќе бидат следени во 
период од 1 година. Студијата ќе опфати временска рамка од 2 години, почнувајќи од 
септември 2017 до септeмври 2019год. Периодот на вклучување пациенти во студијата 
ќе ги опфати првите 12 месеци, а следните 12 месеци ќе се врши следење на 
испитаниците. 
Постоперативни контроли ќе се вршат со навршување на дванаесет месеци од 
оперативниот зафат. При контролата предвидено е да се земе анамнестички податок за 
следење на појавата на де ново/рекурентна/перзистентна атријална фибрилација, 
хоспитализации како последица на евентуални кардиогени настани или 
тромбемболиски компликации. Воедно, ќе се врши стандарден ЕКГ и трансторакален 
ехокардиографски преглед со процена на истите ехокардиографски варијабли како и во 
предоперативниот период. Сите податоци од контролниот преглед за секој пациент ќе 
бидат внесени во стандардни табели и формулари.    
За статистичка обработка податоците добиени со истражувањето ќе бидат внесени во 
специјално изработена база на податоци, ќе бидат обработени во соодветни 
статистички програми (Statistica for Windows 7,0 и SPSS верзија 17) и прикажани 
табеларно и графички. Анализата на атрибутивните (квалитативни) серии ќе биде 
правена преку одредување на коефициент на односи, пропорции и стапки. 
Нумеричките (квантитативни) серии ќе бидат анализирани со употреба на мерките на 
централна тенденција и мерки на дисперзија (стандардна девијација и стандардна 
грешка). Chi square, Kolmogorov - Smirnov тест за еден или два примероци и Fischer 
exact тест ќе бидат користени за компарирање на одредени белези меѓу двете групи на 
испитаници како и за утврдување на асоцијацијата меѓу одредени белези во групата 
испитаници. Sperman Rang Order Correlation тест и Pearson Correlation тест користен за 
утврдување на корелацијата меѓу две варијабли. Кај нумеричките серии со нормална 
дистрибуција, сигнификантноста на разликата ќе биде тестирана со Student-ов t-тест 



додека за споредба на просечните вредности на нумеричките серии со нормална т.е. 
неправилна дистрибуција ќе биде користен  T-test односно MannWhitney U тест. 
Пресметувањето на ризиците ќе биде одредуванo со помош на стапки на предимство 
(Odd ratio – OR). Мултипла линеарна и мултипла логистичка регресиона анализа ќе 
биде употребена за одредување и квантифицирање на независните значајни 
предиктори. За утврдување на статистичка значајност ќе биде користено ниво на 
сигнификантност од p<0.05. 
Во очекуваните резултати се  очекува ПОАФ да биде регистрирана кај 40% од 
испитаниците и тоа почесто кај повозрасните испитаници, со коморбидитети, повисок 
CHADS2-VASC2, HATCH и Euroscore скор, пролонгирана механичка вентилација и 
потреба од инотропна поддршка. Се очекува ниската ежекциона фракција, значително 
повисока вредност на индексираниот волумен на левата преткомора, намалена брзина 
во левата аурикула, како и подолго времетраење на Р бранот на ЕКГ  да бидат 
независни предиктори за појавата на ПОАФ. Кај пациентите со ПОАФ се очекува 
почести тромбемболиски компликации и овие пациенти да имаат подолг болнички 
престој и потреба од антиаритмична терапија и орална антикоагулантна терапија 
(ОАК). Во групата на пациенти со ПОАФ, се очекува зголемен морталитет и 
морбидитет во однос на групата без ПОАФ. Се очекува постарата возраст, повисок 
CHADS2-VASC2 и HATCH скор, ниска ежекциона фракција, зголемен волумен на 
левата преткомора да бидат значајни, но недоволно специфични и сензитивни 
предиктори за прецизно идентификување на високоризичната група за развој на 
ПОАФ. Со оглед на тоа дека ПОАФ значително го влошува морбидитетот и 
морталитетот на кардиохируршките пациенти, се очекува ова истражување да даде  
дополнителни варијабли и нивното  тестирање во формирање на ризик модели 
(скорови) за предикција на ПОАФ.  

Во литература се наведени 120 референци, уредно цитирани и се соодветни како 
извор користен во анализата на проблематиката наведена погоре. 
  

3) Оценка на поднесокот за докторска дисертација 
 
По разгледувањето на поднесокот "Предиктори за појава на атријална 

фибрилација кај пациенти по кардиохируршки интервенции" на д-р Марија 
Ѓеракароска Радовиќ, Комисијата донесе заклучок дека предложената тема е актуелна, 
со значајна научна и практична важност. Комисијата смета дека во целост ги 
задоволува критериумите за изработка на докторски труд и му предлага на Наставно- 
научниот совет на Медицински факултет да ја прифати оваа позитивна рецензија за 
предлог- темата за изработка на докторска дисертација. 
 

Рецензентска комисија 
 
Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
 
Н. сов. д-р Борјанка Танева  
 
Проф. д-р Марјан Бошевски 
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Наставно-научниот совет при Медицински Факултет во Скопје на XXX редовна седница  
одржана на 17.11.2020година формираше комисија за оцена на пријавена тема за 
изработка на докторска дисертација со наслов: "Анализа на хируршката корекција на 
адолесцентни идиопатски сколиози со задна сегментална инструментација и фузија со 
конструкција со висока густина во целост од полиаксијални педикуларни шрафови", на 
англиски јазик " Аnalysis of the surgical correction of adolescent idiopathic scoliosis with 
posterior segmental instrumentation and fusion with high density all polyaxial pedicle screw 
construct " од Д-р. Нерон Поповски во следниов состав: 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, ментор 
2. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, член 
3. Проф. д-р Златко Темелковски, член 

 

Рецензионата комисија го разгледа доставениот материјал и го поднесува следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 
 
Оцена за подобност на темата 

 

Темата за изработка на докторска дисертација со наслов: "Анализа на хируршката 
корекција на адолесцентни идиопатски сколиози со задна сегментална инструментација и 
фузија со конструкција со висока густина во целост од полиаксијални педикуларни 
шрафови", на англиски јазик " Аnalysis of the surgical correction of adolescent idiopathic 
scoliosis with posterior segmental instrumentation and fusion with high density all polyaxial 
pedicle screw construct" поднесена од Д-р. Нерон Поповски ги содржи сите потребни 



елементи на едно научно истражување во кое јасно и концизно се образложени воведот, 
мотивот, целите, пациенти и методи како и очекуваните резултати. 

 

Во воведниот дел кандидатот дава преглед на анатомијата и функцијата на 
рбетниот столб, епидемиологија и патогенезата на адолесцентните идиопатски сколиози 
(АИС). Во делот на патогенезата нотиран е битен нов податок за можната генетска основа 
на АИС. Посебен осврт е даден на клиничката слика и дијагностиката на АИС, со 
систематизиран осврт на третманот кој се спроведува по фази според тежината на 
деформитетот. 

Мотивот за научното истражување е добро формулиран, а истиот е произлезен од 
фактот што прогресот во разбирањето и дизајнирањето на рбетната инструментација во 
последните години има доведено до промени во разбирањето на однесувањето на 
рбетните сегменти при корекцијата, а со тоа и примена на нови хируршки техники и 
концепти како што применетата оперативна метода која што се анализира. 

Дополнителен факт е тоа што во објавените студии на тема хируршка корекција на АИС 
вообичаено се анализира добиената корекција на деформитетот со одреден тип на 
инструментација. Нема многу објавени студии кои ја анализираат добиената корекција во 
однос на поединечните типови на рбетна инструментација. 

Анализата на ефикасноста во корекција на АИС со испитуваниот метод како мотив на 
предложеното истражување ќе даде битен придонес во проширување на разбирањето 
третманот на АИС. 

 Како цели на докторската дисертација, кандидатот ги наведува: 

- Анализира ефикасноста на задната сегментална инструментација и фузија извршена со 
конструкција со висока густина изработена во целост од торакални и лумбални 
полиаксијални педикуларни шрафови, за корекција на рбетниот деформитет. 

- Да се утрврди колку со овој хируршки метод може да се постигне корекција најблиску 
до нормалните параметри за коронарно и сагитално порамнување и баланс на телото. 

- Да се утврди дали со оваа конструкција се постигнува подобра сагитална корекција во 
споредба со конструкција со моноаксијалните шрафови. 

- Да се утврди дали со оваа конструкција се постигнува ретенција на корекцијата 
особено значајно кај скелетно иматурните пациенти. 

Наведените цели се концизни и јасно дефинирани. 

 Кандидатот ги наведува следните хипотези во изработка на докторската 
дисертација: 

- Со конструкција со голема густина на полиаксијални педикуларни шрафови во 
комбинација со родови се постигнува корекција во рамки на нормалните параметри 
за коронарно и сагитално порамнување и баланс на телото. 



- Со оваа конструкција се постигнува подобра сагитална корекција во споредба со 
моноаксијалните шрафови. 

- Со оваа конструкција се постигнува ретенција на корекцијата особено значајно кај 
скелетно иматурните пациенти. 

Наведените хипотези се концизно поставени. 

Во делот пациенти и методи детално се образложени сите елементи на студијата 
која е дизајнирана како ретроспективна кохортна студија во која ќе бидат опфатени 
пациенти оперирани на Универзитетската Клиника за Ортопедски Болести во периодот од 
2014-2020 година, во која ќе бидат вклучени 30 пациенти кои ќе бидат поделени според 
пол и Рисеров степен. 

Наведено е дека главниот истражувач ги има извршено оперативните интервенции кај 
сите пациенти со истиот хируршки метод- конструкција со голема густина на 
полиаксијални педикуларни шрафови и родови од титаниум, со соодветни постапки за 
корекција на рбетниот деформитет. Истиот ќе ги прави сите радиографски анализи и 
собирање на податоци. 

Критериумите за вклучување и исклучување во истражувањето се јасно и концизно 
дефинирани од кои произлегува соодветно селектиран статистички примерок за анализа. 

Во општите постапки, кандидатот образложува дека сите пациенти се оперирани 
на Универзитетската Клиника за Ортопедски болести, Скопје, кај кои била поставена 
индикација за оперативен третман врз база на Клинички и радиографски параметри 
според Медицина базирана на докази. 

Сите пациенти имаат потпишно информирана согласност за самата процедура, како и за 
вклучување во студијата според принципите на добра Клиничка пракса. 

 Методите на работа кои ќе бидат употребени во докторската дисертација се  
детално образложени и структурирани во неколку сегменти како: 

Хируршки метод, кој кандидатот детално го дефинира како: задна сегментална 
инструментација и фузија со конструкција со голема густина (по два импланти на секоe 
инструментирано ниво), во целост конструирана од титаниумски полиаксијални 
педикуларни шрафови и шипки (родови) од титаниум легура. 
За корекција на деформитетот употребувана е комбинација од маневри (транслација на 
род, деротација на род, директна сегментална деротација, компресија-дистракција и ин-
ситу бендинг) во зависност од индивидуалниот случај. 
Собирање на податоци- Особен детален осврт е даден на планираната радиографска 
анализа од која ќе произлезат податоци преку кои ќе се тестираат поставените хипотези. 
Кандидатот детално ги образложува параметрите кои ќе се анализираат. Значаен 
податок е бројот на параметри кои ќе се анализираат кој ќе даде увид во 



тродимезионалното однесување на рбетот при корекција со анализираниот хируршки 
метод.  
Кај пациентите ќе се врши радиографска анализа на предоперативни и постоперативни 
панорама радиографии на цел рбетен столб во два правци од страна на главниот 
истражувач. 

- Деформитетите ќе бидат класифицирани според според Lenke класификацијата. 
- Предоперативните и постоперативните панорама радиографии ќе бидат 

анализирани според препораките на Spinal Deformity Study Group Guidlinies. 
- Ќе бидат анализирани следниве радиографски параметри 

- Кобов агол (Cobb angle) 
- Коронарен баланс (Coronal balance) 
- Торакално поместување на трупот (Thoracic trunk shift) 
- Транслација на апикалната вертебра (Apical vertebral translation) 
- Агол на клавикула (Clavicle angle) 
- Висина на рамена (Shoulder height) 
- Торакална кифоза (Thoracic kyphosis) 
- Лумбална лордоза (Lumbar lordosis) 
- Сагитален баланс (Sagittal balance) 

Битен придонес во научната мисла ќе направи планираната компаративна анализа со 
податоци објавени во студии кои анализираат конструкции направени со моноаксијални 
педикуларни шрафови. 

Концизно се образложени статистичките методи со кои ќе бидат обработени 
податоците. Резултатите ќе се прикажаат графички и табеларно. Притоа ќе се користат 
методи од дескриптивна статистика, како непараметарски и параметарски статистички 
анализи. 

Кандидатот од планираната анализа очекува да покаже дека: 

- Со употребениот хируршки метод може да се постигне корекција на рбетните 
параметри во рамки на нормалните параметри за сагитално и коронарно 
прамнување на рбетниот столб. 

- Со употребената конструкција може да се постигне подобра сагитална корекција во 
споредба со моноаксијалните педикуларни шрафови. 

- Со употребената конструкција се постигнува и одржува ретенција на корекцијата 
кај скелетно иматурните пациенти.  

Очекуваните резултати произлегуваат од поставените цели и хипотези на 
истражувањето. 

 



 

Заклучок 

 

Предлог темата за изработка на докторска дисертација од Д-р. Нерон Поповски со 
наслов : "Анализа на хируршката корекција на адолесцентни идиопатски сколиози со 
задна сегментална инструментација и фузија со конструкција со висока густина во целост 
од полиаксијални педикуларни шрафови" е концизно и јасно образложена во 
приложениот поднесок. Комисијата смета дека темата ги задоволува принципите на 
научна работа и е подобна за изработка на докторска дисертација. 

Комисијата во полн состав и едногласно му предлага на Научно-наставниот совет и 
советот на студиската програма да ја прифати пријавата за докторска дисертација и истата 
да ја проследи за понатамошна постапка. 

 

 

 

Комисија за оцена на подобност на  тема : 

 

1.Проф. Д-р Зоран Божиновски, ментор 
 
2.Проф. Д-р Игор Кафтанџиев, член 
 

3.Проф. Д-р Златко Темелковски, член 

 

  



1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО 
МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „УПОТРЕБА НА 
ИНТРАВАСКУЛАРЕН УЛТРАЗВУК ВО ОПТИМИЗАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

ПРИ СТЕНТИРАЊЕ НА ДОЛГИ ЛЕЗИИ“ ОД Д-Р НИКОЛА БАКРАЧЕВСКИ, 
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 
Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXX редовна 

седница одржана на 17.11.2020  година, а по предлог на Советот на III циклус – докторски  студии,  
студиска  програма  на  медицина, врз основа на член 112  од Законот за високото образование 
(Службен  весник  на  Република Македонија број 82/2018), член  275 од Статутот  на Медицинскиот 
факултет во Скопје (Универзитетски  гласник  бр. 458  од 17.10.2019) и член 61 од Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус – докторски студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, формираше Комисија за оцена на докторската 
дисертација на кандидатот д-р Никола Бакрачевски со наслов: Употреба на интраваскуларен 
ултразвук во оптимизација на резултати при стентирање на долги лезии, во состав: проф. д-р 
Силвана Јованова   (претседател),  проф. д-р Сашко Кедев (ментор),  проф. д-р Љубица Георгиевска 
Исмаил (член), проф. д-р Никола Оровчанец  (член) и проф. д-р Татјана Миленковиќ (член).  

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската дисертација 
и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува следниов 

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
Докторската дисертација на кандидатот д-р Никола Бакрачески, со наслов: 

УПОТРЕБА НА ИНТРАВАСКУЛАРЕН УЛТРАЗВУК ВО ОПТИМИЗАЦИЈА НА 
РЕЗУЛТАТИ ПРИ СТЕНТИРАЊЕ НА ДОЛГИ ЛЕЗИИ, содржи 171 страница 
компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman со 1,15 проред, големина на 
букви 12 и 116 библиографски единици. Текстот е збогатен со 77 табели, 56 графикони и 5 
слики. Трудот е структуриран во поглавја и воедно ги содржи сите делови на еден 
научноистражувачки проект: резиме, вовед, мотив за изработка на докторската 
дисертација, цели, материјал и методи, методи на статистичка обработка, резултати на 
истражувањето и дискусија на добиените резултати по што следат заклучоците  и 
користената литература. Начинот на изложување е јасен и концизен, лесно се следи, и 
воедно побудува интерес за одбраната тема на истражување. Деловите се систематизирани 
во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се овозможува систематизирано и 
прегледно следење на материјата обработена во докторската теза. Трудот обработува 
актуелна научна и клиничка проблематика, вредна и оправдана за истражување, како од 
научен така и од клинички аспект. 

Во воведот, кој е и првата глава на поднесокот, кандидатот ги изнесува основните 
постулати на интраваскуларниот ултразвук (ИВУЗ), како прва интраваскуларна коронарна 
визуелизациона техника, која е создадена за да ги надмине ограничувањата на 
ангиографската луминографија. Оваа техника има значаен придонес врз разбирањето на 
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коронарната артериска болест преку нејзиниот капацитет да овоможи визуелизација на 
ѕидот и луменот на крвниот сад, во живо. Претставен е развојот на  ИВУЗ како 
визуелизациона метода, акцентирајќи  го воведувањето на „backscatter” анализи и 
нтракoрoнарниот мултимодален приказ на слика. На докази добиени со ИБУЗ се базирани 
голем дел од познавањата за ремоделирањето на крвниот сад во тек на атерогенезатата, 
како и многу клинички студии за прогресија/регресија на атеросклерозата. Наведено е дека  
ИВУЗ има значајна улога во доменот на перкутаните коронарни интервенции, 
прикажувајќи  ги можните недостатоците при аплицирањето на стентовите, што 
следствено овозможува подобрување на техниките на стентирање, намалување на 
перипроцедуралните компликации и употреба на поедноставни антитромботични 
третмани, кои и денес се во употреба. Во воведот е претставена и употребата на ИВУЗ кај 
долгите коронарни лезии. Кандидатот најпрво ја изнесува поделбата на коронарните лезии 
според водичите за перкутани интервенции на Американскиот колеџ за кардиологија и 
Американската срцева асоцијација (ACC/AHA). Објаснува дека во ерата на перкутани 
коронарни интервенции, долгите (дифузни) лезии претставуваат поголем предизвик од 
кратките (фокални) поради повисокиот степен на несакани исходи (ин-стент рестенози и 
ин-стент тромбози) и ги претставува факторите кои го зголемуваат процедуралниот и 
пост-процедуралниот ризик кај долгите лезии. Се заклучува дека во поново време, со 
појавата на новите генерации на стентовите обложени со лек (DES), како и употребата на 
ИВУЗ, резултатите од перкутаните коронарни интервенции на долгите лезии значително 
се подобрени, за што сведочат бројни студии и мета-анализи кои покажуваат значително 
намалување на мајорните несакани срцеви збиднувања. ИВУЗ може да се користи 
преинтервентно за проценка на должината на лезијата, како и во идентификација на 
проксимален и дистален референтен сегмент како зона на поставување на стентот. Сепак, 
се резимира дека неговата најзначајна улога е во постинтервентната употреба, при 
оптимизација на стентирањето. Кандидатот напоменува дека универзални упатства и 
критериуми за ИВУЗ оптимизација на стентирање се уште не се достапни и самата 
процедура најмногу зависи од искуството и личната проценка на операторот. Од досега 
изведените студии, базичен концепт претставува  минимизирањето   на   неадекватни 
резултати за време на изведување на  ПКИ  процедурата кои би довеле до евентуални 3 
акутни компликации, (акутна или субакутна тромбоза и задоцнето затворање на 
дисекција/хематом) или касни компликации (стеноза на рабовите на стентот или рестеноза 
во стентот и доцна стент тромбоза). Во понатамошниот текст, кандидатот ги презентира 
досегашните достигнувања на научната дисциплина, поврзани со предметот на 
истражување. Наведува дека денес стентовите се стандард во практично секоја перкутана 
коронарна интервенција, а ИВУЗ има одиграно важна улога во етаблирањето на 
современите техники на стентирање. ИВУЗ визуелно доловува преглед на напречните 
пресеци на стентот и неговата интеракција со ѕидот на крвниот сад, овозможувајќи 
уникатна проценка на експанзијата, апозицијата, дисекција на крвниот сад и резидуална 
нетретирана лезија, кои не можат убаво да се видат со ангиографија. Претставен е 
пионерскиот извештај на Коломбо од 2004 година, кој значајно го измени разбирањето за 
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оптималното поставување на стент и превенцијата на субакутна тромбоза. Понатаму, 
кандидатот го презентира MUSIC-регистарот од 1998 година, кој помогна во 
дефинирањето на ИВУЗ-критериумите за оптимално стентирање, но коишто се тешко 
достижни во реалната пракса, за што сведочи и студијата за оптимална имплантација на 
стент (OSTI). Во AVID-студијата од 2009 година беа предложени адаптации на 
критериумите во однос на  средна површина на референтните сегменти и големина на 
луминална површина на референтниот сегмент со најмала површина; минималната 
површина на ин-стент луменот и односот на површината на стентот во однос на 
референтната површина на надворешната еластична мембрана. Се заклучува дека во 
праксата овие често користени ИВУЗ-цели, базирани на предефиниран сооднос на стентот 
и референтните сегменти, се тешко достижни. Кандидатот наведува неколку клинички 
студии (CRUISE, TULIP) кои покажуваат дека ИВУЗ-воденото стентирање со метални 
стентови (BMS) е супериорно во однос на ангиографски воденото, во смисла на редукција 
на рестенозите, реваскуларизација на целната лезија (TLR) и мајорните несакани срцеви 
збиднувања (MACE) за разлика на сознанијата од OPTICUS-студијата во којашто не е 
забележана разлика во однос на резултатот од  ИВУЗ и ангиографски водените пристапи. 
Презентирани се новите ИВУЗ-критериуми за оптимизација на имплантацијата на DES, 
кои го земаат предвид ремоделирањето на крвниот сад. Понатаму во воведот кандидатот 
укажува дека фокусот на современата интервентна кардиологија е насочен кон 
подобрувањето на безбедноста, повеќе отколку кон подобрувањето на ефикасноста на 
DES, откако DES-овите драматично го намалија проблемот со рестенозата, иако истите се 
поврзани со доцна тромбоза. Кандидатот напоменува дека ИВУЗ е користен и во 
мониторирање на исходите по стентирањето на венските графтови прикажувајќи ги 
резултатите на SECURE и RRISC-студија, каде што сиролимус-обложените стентови 
покажале помал неоинтимален волумен на хиперплазија отколку металните стентови. 
Наведена е  супериорноста на  ИВУЗ-водено стентирање и при елективната имплантација 
на DES во незаштитена стеноза на главното стебло на левата коронарна артерија во 
студијата на Парк и соработниците. На крај на воведот е презентирана  IVUS-XPL 
студијата и заклучокот на истражувачите дека користењето на ИВУЗ во стентирањето на 
долги лезии за два пати ја намалува појавата на несакани мајорни кардијални настани 
(MACE). 

Како мотив на истражувањето, кандидатот го наведува фактот што иако 
употребата на ИВУЗ кај пациенти со коронарни лезии е докажана како алатка за 
оптимизација на стентирањето и намалување на процентот на MACE, сепак многу малку 
испитувања се правени за употребата на ИВУЗ при стентирање на долги коронарни лезии. 
Постинтервентната употреба на ИВУЗ е идеална во проценката на покриеност на лезијата 
(постоење на резидуален плак, дисекција, пролапс на плак), како и проценката на 
експанзијата на стентот што ја максимизираат веројатноста од подолготрајна проодност на 
стентот и истовремено ја минимизираат веројатноста за негово тромбозирање. 

Целите на истражувањето се јасно дефинирани и одредени. Примарна цел на 
истражувањето е компарација на честотата во појава на збирните мајорните несакани 
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срцеви збиднувања помеѓу ИВУЗ-воденото и ангиографски воденото стентирање на долги 
коронарни лезии со употреба на зотаролимус - обложени стентови, во тек на едномесечно, 
тромесечно, шестмесечно и едногодишно следење на пациентите. Дополнителни цели се: 
компарација на честотата во појавата на  поединечните исходи (смртен исход од срцево 
потекло, миокарден инфаркт асоциран со третираната коронарна артерија, стент тромбоза, 
реваскуларизација на целната артерија, реваскуларизација на целната лезија) помеѓу 
ИВУЗ-воденото и ангиографски воденото стентирање на долги коронарни лезии 
третирани со зотаролумус-обложени стентови во тек на едногодишно следење на 
пациентите; утврдување на разликата во времето ослободено од појава на збиднување 
(event- free survival) помеѓу двете  групи пациенти; проценка на предиктивната улога на 
демографските и базичните клинички карактеристики врз времето осободено од несакани 
збиднувања, како и проценката на предиктивната улога на ангиографските и 
процедуралните карактеристики  за појава на мајорни несакани срцеви збиднувања кај 
пациентите со ИВУЗ-водено и ангиографски водено стентирање на долги лезии.  

Во делот Материјал и методи, кандидатот го дефинира дизајнот на студијата како 
проспективна пресечна студија, изведувана во Заводoт за кардиоваскуларни заболувања – 
Охрид, во периодот од 2013 до 2019 година. Во студијата биле вклучени 60 пациенти со  
ангиографски докажана коронарна болест со присуство на долга коронарна лезија и следни 
вклучувачки критериуми: неостијална стеноза на коронарната артерија, поголема или 
еднаква на 20 mm во должина, со референтен дијаметар кој дозволува имплантација на 
стентови со дијаметар ≥2.0 mm, без инволвираност на сигнификантна бочна гранка 
(дијаметар ≥2.0 mm); CCSC I и II ангина  и позитивен тест на  оптеретување и/или MPS со 
значајна исхемична зона на  LAD/CX; CCSC III, IV ангина; АКС без СТ елевација; 
дијагностицираната лезија на коронарната артерија да биде со стеноза  >70%; 
дијагностицираната лезија мора да биде поголема или еднаква на 20 mm во  должина, 
погодни морфолошки и анатомски   карактеристики за стентирање.  Како исклучувачки 
критериуми кандидатот ги наведува: акутен миокарден инфаркт, кардиоген шок, 
ЛВЕФ<25%, напредната тешка валвуларна мана, напредната/ тешка хронична бубрежна 
болест, крвавечки улкус на ГИТ, постоење на тотална оклузија, TIMI flow <3 по 
стентирањето, постоење на контраиндикација за користење на двојна антиагрегациона 
терапија (АСА+клопидогрел). Пациентите биле поделени во две групи: прва група (30 
пациенти)  со ангиографски водено стентирање  иследувани  во период од 2013 до 2015г и 
втора група (30 пациенти) на ИВУЗ-водено стентирање, иследувани во период од 2016 до 
2019г. Потпишана информирана согласност била обезбедена од сите пациенти. Кандидатот 
наведува дека во истражувањето се употребувани стентови обложени со лек-зотаролимус 
(ZES – Zotarolimus Eluting Stents) и користен комерцијален ИВУЗ систем (Lab Boston Sci), а  
изборот на димензиите на стентовите и стратегијата на стентирање се направени според 
проценка на операторот, базирана на прединтервентнo изведени мерења со квантитативна 
коронарна ангиографија. Кај пациентите со ангиографски водено стентирање, 
процедуралниот успех е дефиниран како <30% дијаметар стеноза споредена со дисталниот 
референтен лумен при визуелна проценка на операторот, отсуство на дисекција и оптимална 
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брзина на проток низ артеријата (TIMI 3 flow). Во случај на незадоволителен резултат се 
употребувани дополнителни балон дилатации и дополнителни стентови. Кај ИВУЗ-водената 
група, критериумите за ангиографски/ процедурален успех бил идентичен. При изведување 
на ИВУЗ мерена е ареата на напречниот пресек на дисталниот референтен лумен и е 
споредувана со измерената ареа на минималниот попречен пресек на стентот. Доколку 
пациентот не ги исполнувал ИВУЗ критериумите за оптимално стентирање, била 
препорачувана понатамошна оптимизација со дополнителни балон дилатации и/или 
употреба на дополнителни стентови, без ограничување во користењето на последователни 
ИВУЗ проценки. Двојна антиагрегациона терапија (ацетил-салицилна 
киселина+клопидогрел) е препорачана на сите пациенти вклучени во студијата во траење од 
12 месеци. Дополнителни помагала (FFR, Rotablator, OCT) се употребувани според проценка 
на операторот. Применети биле  AVID критериумите за оптимално стентирање. Кај 
пациентите од двете групи иследувани биле  базичните клинички карактеристики: возраст, 
пол, хипертензија, хронична бубрежна инсуфициенција, дијабет, хиперхолестеролемија, 
пушење, прележан миокарден инфаркт(МИ), претходна перкутана коронарна интервенција 
(ПКИ), претходен коронарен 7 артериски бајпас (CABG), акутен коронарен синдром (АКС) и 
ејекциона фракција на левата комора (ЕФ); и основните ангиографски/процедурални 
карактеристики: Syntax score, повеќесадовна болест, локализација на лезијата, (LAD, LCx 
или RCA), должина на лезијата, проксимален и дистален референтен лумен, димензии на 
стентовите, број на стентови по лезија, максимална инфлација на балонот за постдилатација, 
вкупен број на дополнителни постдилатации.  

Кај пациентите беа иследувани следните исходи: 1. примарен иследуван исход: 
мајорни несакани срцеви збиднувања - MACE (кардијална смрт, миокарден инфаркт - 
асоциран со третираната артерија, реваскуларизација на целна лезија), 2. секундарни 
иследувани исходи: кардијална смрт, миокарден инфаркт, стент тромбоза, 
реваскуларизација на целна лезија, реваскуларизација на целна артерија. Клиничкото 
следење вклучувало: интервју, физикален преглед, електрокардиографија на 30 дена, 6 
месеци и 12 месеци по интервенцијата. Во случај на клинички тегоби индикативни за 
исхемија, истите иследувања се изведувани дополнително во времето на јавување на 
тегобите, а доколку тегобите биле асоцирани со ЕКГ-промени - според индикации се 
анализирани кардијални ензими (Troponin I, CK-MB) и е изведена повторна коронарна 
ангиографија 

Статистичката обработка на податоците е изведена во статистичките програми 
Statistica 7.1 for Windows и SPSS Statistics 23.0. Во анализата на сериите со атрибутивни 
белези одредувани се проценти на структура. Разликата кај сериите со атрибутивни белези 
помеѓу ангиографски водено стентирање и ИВУЗ-водено стентирање анализирана е со 
примена на Pearson Chi-square, Fisher Exact тест. Разликaтa во појавата на MACE во тек на 
едномесечно, шестмесечно и едногодишно следење на пациентите анализирана е со 
примена Cochran Q Test. Разликaтa во појавата на MACE во релацијата едномесечно & 
едногодишно следење на пациентите анализирана е со примена на McNemar Test. Кај 
сериите со нумерички белези изработена е дескриптивна статистика (просек, стандардна 
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девијација). Дистрибуцијата на податоците тестирана е со: Kolmogorov-Smirnov test; 
Lilliefors test; Shapiro-Wilks test. Разликата кај сериите со нумерички белези помеѓу 
ангиографски водено стентирање и ИВУЗ-водено стентирање анализирана е со примена на 
T-tests и Mann-Whitney U Test. Разликата во времето ослободено од појава на збиднувања 
(event-free survival) помеѓу ангиографски-водено стентирање наспроти ИВУЗ-водено     
стентирање анализирана е со Kaplan Meier analysis. Предиктивните вредности на 
анализираните белези за времето ослободено од појава на збиднувања анализирани се со 
примена на Cox regression. Како статистички сигнификантни земени се вредностите на 
p<0,05. 

Резултатите од студијата уредно се прикажани во табели и графикони. Во однос на 
базичните карактеристики помеѓу пациентите со ангиографски водено стентирање и 
ИВУЗ-водено стентирање нема значајна разлика во однос на возраста на пациентите 
(62,33±9,53 vs. 63,03±9,21, p= 0.77), застапеноста на жени и мажи  (33,3%  /  66,7%  vs  
13.3%  /  86.7%,  p=  0.13),  застапеност  на  артериска хипертензија  (80,00%   vs.  96,70%,  
p>0,10);   дијабет  тип  2  (46,70%  vs.  46,70%,  p>1.0); пушење  (43,30%  vs.  43,30%,  
p>0,44);    ХБИ  (3,30%  vs  3,30%  ,  p>1,00);  претходен МИ (40.00%  vs  36.70%,  p=1.00);  
претходна  ПКИ  (43.30%  vs.  26,70%,  p=  0.28);  претходен артериски бајпас (3.30% vs 
0.00%, p= 1.00); AКС при презентација (16.70% vs 10.00%, p= 0.71). Единствено групите се 
разликуваат во застапеноста на хиперлипидемија (46,70% vs. 83,30%, p=0,006) која е 
значително повеќе присутна во групата на ИВУЗ-водено стентирање. Помеѓу пациентите 
со ангиографски водено стентирање и ИВУЗ-водено стентирање нема значајна разлика во 
вредноста на EФ пред интервенцијата (49,33 ±7.04% vs 46.57±6.23%, p=0.18). 
Статистичката анализа на ангиографските карактеристики, помеѓу двете групи на 
пациенти не покажа  значајна разлика во вредноста на Syntax Score (10.95±0.25  vs  
8.73±3.55,  p=  0.053);  застапеноста  на  повеќесадовна  КАБ  (66,70%  vs 60.00%, p 
=0.79); ниту во зафатеноста на LAD (53.30% vs 46.70%, p= 0.80),  LCx (16.70% vs 
30.00%, p= 0.036), RCA (30,00% vs 23.30%, p=0.77). Евидентирана е статистички значајна 
поголема вредност на должината на лезиите во групата на ИВУЗ-водено стентирање, 
споредено со групата на ангиографски водено стентирање (31,33±5,32мм vs 25,45±5,30мм, 
p=0,000). Статистички незначајна е разликата помеѓу двете групи во однос на вредностите 
за проксималниот и дисталниот референтен лумен. Во однос на имплантираните стентови, 
евидентирана е статистички значајна почеста употреба  на подолги стентови во групата на 
ИВУЗ-водено стентирање, споредено со групата на ангиографски водено стентирање 
(31,73±4,23мм vs 26,00±4,81 мм, p=0,000), без статистички значајна разлика меѓу двете 
групи пациенти во однос на дијаметарот на употребените стентови. Концептот на стент 
оптимизација во оваа студија е базиран на избирање балони со поголеми димензии кои 
овозможуваат подобрување на постдилатационите резултати и намалување на можноста за 
последователна дисекција на коронарната артерија. Постдилатација е направена кај 13 
(43,30%) пациентите во групата на ангиграфски водено стентирње и 30 (100%) пациенти 
во групата на ИВУЗ-водено стентирање. Дијаметарот на некомплијантни балони кои се 
употребувани, во групата на ИВУС-водено стентирање се движел од 3,20±0,35 мм со 
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максимална инфлација на балонот до 16,80±4,45 атм, споредено со помали димензии на 
балони кои се употребувани во групата на ангиографски водено стенитрање, 1,37±1,61мм 
и максимална инфлација на балон во интервалот од 8,33±9,87 атм. Резултатите од 
едномесечното следење на мајорни несакани срцеви збиднувања (MACE) не покажуваат 
статистички значајна разлика помеѓу групата на ИВУЗ-водено стентирање, споредено со 
групата на ангиографски водено стентирање  (0% vs 6,70%, p=0.49). Исто така не е 
забележана статистички значајна разлика ниту во стапката на кардијална смрт, миокаредн 
инфаркт, ТЛР (0% vs 6,70%, p=0,49) и стент тромбоза  (0% vs 6,70%, p=0,49). Резултатите 
од шестмесечното следење на мајорни несакани срцеви збиднувања (MACE) покажале 
дека нема статистички значајна разлика помеѓу групата на ИВУЗ водено стентирање, 
споредено со групата на ангиографски водено стентирање (3,30% vs 16,70%, p= 0,20). 
Статистички значајна ралика не е забележана ниту во стапката на кардијална смрт (3,30% 
vs 3,30%, p= 1,00), миокаредн инфаркт (0% vs 3,30%, p= 1,00), ТЛР (0% vs 10,00%, p=0,24) 
и стент тромбоза  (0% vs 6,70%, p=0,49). Статистичката обработка на добиените резултати 
помеѓу групата на ИВУЗ водените интервенции кај долги лезии, во споредба со групата на 
пациенти со ангиографски водено стентирање, утврдува значително пониска стапка на 
збирни мајорни несакани срцеви настани (MACE) 1 година по интервенцијата (26.7% кај 
ангиографски водено стентирање, споредено со 3,3% кај ИВУЗ-водено стентирање). Не е 
забележана статистички значајна разлика помеѓу двете групи на пациенти во 
едногодишната стапка на кардијална смрт (3,30% vs 6.70%, p= 1,00); миокарден инфаркт 
(0% vs 6,70%, p= 0,49); ТЛР ( 0% vs 13,30%, p=0,11) и стент тромбоза  (0% vs 6,70%, p= 
0.49). Во тек на следење на пациентите од двете групи не се регистрирани пациенти со 
ТVR поради што овие резултати не се евидентирани во истражувањето и се статистички 
незначајни. Направена статистичката анализа (Kaplan Meier & Cox regression/MACE) на 
времето ослободено од појава на збиднувања ( Event-free survival) ) во период на следење 
од 12 месеци на 30-те пациенти со  ангиографски-водено стентирање покажала дека кај 5 
(16,70%) пациенти ова време било помало од 12 месеци, кај 3 (10,00%) пациенти времето 
ослободено од појава на збиднувања (Event-free survival) било 12 месеци, а кај 22 (73,30%) 
ова време било 12 месеци, додека во групата на ИВУЗ-водено стентирање, кај 1 (3,30%) 
пациент времето ослободено од појава на збиднувања ( Event-freer survival) било помало 
од 12 месеци, а кај 29 (96,70%) пациенти времето ослободено од појава на збиднувања 
(МАСЕ) било 12 месеци. По 12 месечно следење на сите пациенти резултатите покажуваат 
дека помеѓу групата на ангиографски водено стентирање и групата на ИВУЗ-водено 
стенитање постои стaтитстички значајна разлика во време ослободено од појава на 
збиднувања (10,670,57 месеци vs 11,800,20 месеци, p=0,01) во корист на ИВУЗ-
воденото стентирање. Направена е Cox-ова регресиона анализа на предиктивните 
вредности на базичните и демографски карактеристики. Во групата на ангиографски 
водено стентирање најголемо влијание на времето ослободено од појава на збиднувања 
(MACE) има пушење (Wald=2,87 / p>0,05(p=0,09), дијабет (Wald=1,34 / p>0,05(p=0,25), 
возраста на пациентите (Wald=1,30 / p>0,05(p=0,26), пол на пациентите (Wald=0,74 / 
p>0,05(p=0,39), а најслабо е влијанието на хиперхолестеролемија (Wald=0,10 / 
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p>0,05(p=0,75). Анализа на останатите базичните клинички карактеристики покажа дека 
најголемо влијание на времето ослободено од појава на збиднувања (Event-free survival) 
има акутниот коронарен синдром (Wald=1,37 / p>0,05(p=0,24), ејекциона фракција на 
левата комора (Wald=1,10 / p>0,05(p=0,30), претходен миокарден инфаркт (Wald=0,02 / 
p>0,05(p=0,89), а најслабо е влијанието на претходна ПКИ (Wald=0,00 / p>0,05(p=0,99). 
Cox - овата регресиона анализа на ангиографските и процедурлани карактеристики во 
групата на ангиографски водено стентирање докажа дека најголемо влијание на времето 
ослободено од појава на збиднувања има дистален референтен лумен (QCA) (Wald=1,55 / 
p>0,05(p=0,21), број на дополнителни постдилатации (Wald=1,32 / p>0,05(p=0,25), 
должина на стентот (Wald=0,95 / p>0,05(p=0,33), должина на лезијата (QCA) (Wald=0,80 / 
p>0,05(p=0,37), повеќесадовна болест КАБ (Wald=0,52 /p>0,05(p=0,47), LAD (Wald=0,18 / 
p>0,05(p=0,67), максимална инфлација на балонот за постдилатација (Wald=0,11 / 
p>0,05(p=0,74), LCx (Wald=0,03 / p>0,05(p=0,87), а најслабо е влијанието на Syntax Score 
(Wald=0,02 / p>0,05(p=0,90). Cox-овата регресионата анализа на предиктивните вредности 
на демографските и базичните клинички карактеристики во групата на ИВУЗ-водено 
стентирање не покажала влијание на возраста како и ејекционата фракција на ЛК на 
времето ослободено од појава на несакани збиднувања  

Во рамки на дискусијата, кандидатот систематизирано во одделни целини дава 
толкувања на добиените резултати и ги споредува со објавени релевантни резултати од 
современи автори кои дале значителен придонес во обработката на оваа проблематика. 
Даден е концизен и јасен опис на разликите помеѓу коронарната ангиографија и ИВУЗ 
оптимизација по имплантацијата на стентови обложени со лек. Потенцирана е користа од 
употребата на интраваскуларниот ултразвук (ИВУЗ) како базичен модалитет за 
визуелизација со кој се обезбедуваат прецизни квантитативни мерења и карактеризација 
на плаката особено при евалуација на лезии лоцирани на остиум, бифуркации, долги лезии 
и тортуозни сегменти, каде што со ангиографија често се добива преклопување на крвните 
садови, скратување и недостаток на оптимална слика, како и во случај на аневризматски 
проширувања, интралуминални дефекти во полнење, тромби, ексцентрични плаки. 
Карактеристиките на лезиите и процедуралните карактеристики кои се третирани во оваа 
студија се слични со TULIP-рандомизираната клиничка студија која докажа дека ИВУЗ-
водената имплантација  на  BMS-ови е супериорна споредено со ангиографски водената 
имплантација, особено во однос на намалувањето на процентот на рестеноза, 
реваскуларизација на целната лезија и вкупни клинички настани, вклучувајќи смрт, 
миокарден инфаркт или реваскуларизација на целната лезија и покрај употребата на 
повеќе стентови и подолги стентови. Презентирана е користа од употребата на 
третогенерациски ДЕС-стентови обложени со зотаролимус, особено при употреба на 
ИВУЗ во оптимизација на резултатите од имплантацијата на стентот, со што се елиминира 
ризикот од тромбоза на стентот и следствено подобрување на крајните исходи. Добиените 
резултати се споредени со согледувањата од PRAVIO-студијата, каде што, како и во оваа 
студија, направена е  адапатација на критериумите и стент оптимизацијата е базирана на 
избор на димензии на балони за постдилатација врз основа на димензиите на крвните 
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садови, а во согласност со позитивното или негативното ремоделирање на 
атеросклеротичната артерија. Со ова е постигната значајна редукција на дијаметарот на 
стеноза, со консекутивно зголемување на минималниот лумен дијметер, што кореспондира 
со резултатите од CLOUT-студијата, без притоа да се евидентира зголемување на 
процентот на последователна дисекција или акутни исхемични процедурални 
компликации. Истовремено презентирани се и резултатите на ILUMIEN III, OPTIMIZE 
PCI и AVID-студијата преку кои е докажана користа на ИВУЗ оптимизацијата при 
имплантација на DES, во однос на постпроцедуралниот минимален луминален дијаметар, 
споредено со ангиографски водената интервенција, како и клиничкиот бенефит од 
употреба на ИВУЗ-оптимизација преку IVUS XPL-студијата демонстрира сигнификантна 
редукција на потребата од реваскуларизација на целната лезија по едногодишно следење 
на пациентите и ULTIMATE-студијата која ја демонстрира супериорноста на ИВУЗ-
воденото стентирање при имплантација на долги ДЕС-ови, споредено со ангиографски 
воденото стентирање изразено преку редукција на стапката на TLF. Статистичката 
обработка и анализа на добиените резултати за мајорните несакани срцеви настани кои ја 
потврдија предноста на ИВУЗ-воденото стентирање на долги лезии со употреба на 
зотаролимус-обложени стентови во однос на ангиографски воденото стентирање, се во 
согласност со  резултатите од IVUS-XPL-студијата, која докажа дека користењето на 
ИВУЗ во стентирањето на долги лезии за два пати ја намалува појавата на мајорни 
несакани срцеви настани.  Резултатите од направената студија во однос на појавата на 
стент тромбоза и рестеноза по една година од интервенцијата, се поколпуваат со исходите 
од MAIN-COMPARE регистарот каде што е регистрирана забележителнa корист од 
употреба на ИВУЗ и избирање на поголеми димензии на стентови при изведување на ПКИ 
кај незаштитен ЛМ, додека во однос на реваскуларизација на целниот крвен сад (TVR), 
резултатите корелираат со ULTIMATE-студијата каде што е заклучено дека со соодветна 
постдилатација, со употреба но оптимални димензии на балони се очекува и зголемување 
на МСА и последователно намалување на појава на ТVR и ST. Резултатите од 
статистичката анализа (Kaplan Meier & Cox regression/MACE) на времето ослободено од 
појава на збиднувања ( Event-free survival) во период на следење од 12 месеци  се  
совпаѓаат со резултатите на PRAVIO-студијата која покажа дека ИВУЗ-воденото 
стентирање придонесува за подобро време ослободено од појава на збиднувања споредено 
со ангиографски воденото стентирање, како и со IVUS – XPL-студијата каде што е 
регистрирано значајно подобрување на времето ослободено од појава на збиднувања 
(МАСЕ) по имплантација на ДЕС на долги лезии кај пациенти со ИВУЗ-водено 
стентирање. По направената Cox-ова регресиона анализа на предиктивните вредности на 
базичните и демографски карактеристики во двете групи во однос на времето ослободено 
од појава на збиднувања (MACE), иако не е евидентирана статистички значајна разлика  
кај добиените резултати, тие се концизно објаснети и споредени со релевантни 
библиографски податоци. 

На крајот од дискусијата, дадени се ограничувањата на студијата кои се 
објективни и произлегуваат од реалните можности за изведување на ваква студија. 
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Најпрво, кандидатот истакнува дека иако рутинската ИВУЗ-оптимизација на 
стентирањето со ДЕС кај долги лезии звучи атрактивно, мора да се спомне дека оваа 
техника има висока иницијална цена и бара соодветна едукација на кадар кој ќе може 
адекватно и безбедно да ја изведува процедурата, да ги интерпретира резултатите и да ги 
избегне временски долгите процедури кои се врзани со продолжена експозиција на 
јонизирачко зрачење во рутинската клиничка пракса. Го потенцира недостатокот на 
официјално детерминирани критериуми за ДЕС-оптимизација кај стентирање на долги 
лезии, кои би гарантирале позитивни клинички бенефити. Репрезентативниот примерок 
на пациентие и во двете иследувани репрезентативни групи е мал и нема информации за 
кардијални настани по изминување на предвиденото едногодишно пратење на 
пациентите. Ексклузивната употреба на еден вид стент (зотаролимус обложени стентови) 
оневозможува употреба на овие наоди како предиктивни вредности при имплантација на 
други стентови, бидејќи не е докажано влијанието на дизајнот и употребениот 
антиинфламаторен лек за обложување на стентот на доцните резултати. На крај, 
кандидатот укажува дека коронарните интервенции со ИВУЗ се поврзани со употреба на 
повеќе балони, поголем волумен на контрастен медиум, подолготрајна изложеност на 
зрачење и продолжено процедурално време, што не само што  ги зголемува трошоците, 
туку може да биде и потенцијално штетно како за пациентот така и за операторот. 

. Во осмата глава на докторската дисертација, кандидатот ги претставува заклучните 
согледувања, кои се коректно формулирани и ги потврдуваат појдовните цели на 
истражувањето. Резултатите од оваа студија  наведуваат на заклучок дека кај едногодишно 
следење на пациенти подложени на ПКИ-процедура на долги коронарни лезии со 
имплантација на третогенерациски зотаролимус обложени стентови,  значајно е намалена 
стапката на збирни мајорни несакани срцеви настани (МАСЕ) во групата на ИВУЗ-водените 
процедури, споредено со ангиографски водените процедури., потенцирајќи ја зависноста на 
раните и доцните клинички исходи од употребата на .ИВУЗ. Констатирано е дека со ИВУЗ- 
воденото стентирање доведува до намалување на стапката на кардијална смрт, миокарден 
инфаркт, стент тромбоза и реваскуларизација на целна лезија поединечно по едногодишно 
пратење на пациентите после интервенција, но  разликата во однос на ангиографски 
воденото стентирање е статистички незначајна. Ангиографски водените пациенти имаат 
статистички значајно пократко време ослободено од појава на збиднувања (Event Free 
Survival ) споредено со ИВУЗ водените пациенти,  што ја фаворизира употребата на ИВУЗ 
при ПКИ на долги лезии со употреба на зотаролимус-обложени стентови . Предиктивната 
вредност на анализираните демографски и базичните клинички карактеристики врз времето 
ослободено од појава на збиднувања ( Event Free Survival) е статистички незначајно, како во 
групата со ангиографско водено стентирање,  така и во групата со ИВУЗ водено стентирање. 
Предиктивната улога на анализираните ангиографските и процедурлани карактеристики врз 
времето ослободено од појава на збиднувања (Event Free Survival) кај групата со 
ангиографски водено стентирање беше статистички незначајна.  

На крај, авторот заклучува дека направената студија обезбедува клинички увид и 
претставува основа за спроведување на понатамошни рандомизирани студии кои ќе имаат 
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доволно голем примерок и однапред определен протокол за да се покаже ефикасноста на 
ИВУЗ-водената ПКИ при имплантација на DES кај долги лезии, што во иднина ќе биде 
поттик за интензивирање на употребата на ИВУЗ во катетеризационите лаборатории во Р 
Македонија, во насока на подобрување на резултатите од коронарното стентирање, со цел 
намалување на стапката на  мајорни несакани срцеви збиднувања. 

 
 
Последната глава од докторската дисертација ја содржи приложената литература, 

која е обемна и прегледна, содржи 116 референци, коректно цитирани по прифатените 
стандарди. 

На крајот од докторскиот труд е дадена листа на употребени кратеници. 
 
 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 

Докторската   дисертација   на   кандидатот   д-р   Никола   Бакрачески,  со наслов: 
УПОТРЕБА НА ИНТРАВАСКУЛАРЕН УЛТРАЗВУК ВО ОПТИМИЗАЦИЈА НА 
РЕЗУЛТАТИ ПРИ СТЕНТИРАЊЕ НА ДОЛГИ ЛЕЗИИ, претставува истражување во 
подрачјето на медицината, односно нејзиното потесно подрачје – кардиологијата. 
Докторската дисертација е изработена по сите принципи на научно истражување. Во 
согласност со мотивот на студијата, дефинирани се и целите на истражувањето, научниот 
пристап е оригинален и внимателно избран, а методологијата на испитувањето е  
соодветна и најсовремена. Поставените цели се во целина реализирани, а добиените 
резултати се соодветно и точно обработени, интерпретирани и дискутирани во согласност 
со нивната научна и клиничка вредност. Од добиените резултати се изведени соодветни 
заклучоци. Апострофирани се и извесните ограничувања на студијата. 

Докторската   дисертација   на   кандидатот   д-р   Никола   Бакрачески,   со наслов: 
Употреба на интраваскуларен ултразвук во оптимизација на резултати при 
стентирање на долги лезии, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува 
основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд. 
 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
 

Кандидатот, пред одбрана на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор во 
меѓународни научни списанија) следниве рецензирани истражувачки трудови: 
1. Бакрачески Н., Мојсовска В., Оровчанец Н., Елези Н., Елези Р. Клиничка примена на 

разликите во базичните карактеритики кај пациенти кај кои се изведува ангиографски и 
ИВУЗ-водено стентирање на долги лезии; Medicus 2020, Vol. 25 (2): 182-186 

2. Бакрачески Н., Мојсовска В., Оровчанец Н., Елези Н. Редукција на кардијални настани 
при перкутани интервенции на долги лезии со употреба на ИВУЗ; Medicus 2020, Vol 
26(3): 334-343. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
             Клиничкото значење и научниот придонес на оваа студија произлегува од 
добиените резултати кои покажуваат дека оваа техника направи значаен придонес врз 
разбирањето на коронарната артериска болест преку нејзиниот капацитет да ни овоможи 
визуелизација на ѕидот на крвниот сад и неговата интеракција со коронарните материјали 
во живо. Како дополнување, користењето на ИВУЗ-оптимизација е особено битно во 
третман на долги лезии и тортуозни сегменти, каде што со ангиографија добиваме често 
преклопување на крвните садови, скратување и недостаток на оптимална слика, како и во 
случај на аневризматски проширувања, интралуминални дефекти во полнење, тромби, 
ексцентрични плаки. Особено значаен е придонесот на ИВУЗ во полето на перкутаните 
коронарни интервенции, онаму каде што се прикажуваат недостатоците од аплицирањето на 
стентовите, што следствено води кон подобрување на техниките на стентирање. Натаму, 
придонесот на оваа докторска дисертација е заклучокот дека употребата на ИВУЗ во 
стентирање на пациенти со долги коронарни лезии значително ја намалува стапката на 12-
месечни збирни мајорни несакани кардијални збиднувања (МАСЕ) во однос на 
ангиографски воденото стентирање, како и помала стапка на смрт, миокарден инфаркт, 
стент тромбоза и реваскуларизација на целна лезија. Употребата на ИВУЗ за оптимизација 
на имплантација на стентови обложени со лек (DES) драматично ќе ги намали 
перипроцедуралните компликации, дозволувајќи употреба на поедноставни 
антитромботични третмани. 
               Евидентен е придонесот на оваа докторска дисертација и преку утврдената 
разлика во времето ослободено од појава на збиднување (event- free survival), во корист на 
ИВУЗ-воденото стентирање, споредено со ангиографски воденото стентирање кај долги 
коронарни лезии со употреба на зотаролимус-обложени стентови. 

Подрачјето на примена на овој труд е клиничката дисциплина кардиологија, каде 
што постои можност со примена на добиените сознанија со цел да се направи оптимална 
имплантација на DES-ови со употреба на ИВУЗ, со што ќе се подобри третманот, како и 
клиничките исходи кај пациентите кои подлежат на перкутана коронарна интервенција. 

 
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана 
на докторската дисертација на кандидатот д-р Никола Бакрачески со наслов: УПОТРЕБА 
НА ИНТРАВАСКУЛАРЕН УЛТРАЗВУК ВО ОПТИМИЗАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ ПРИ 
СТЕНТИРАЊЕ НА ДОЛГИ ЛЕЗИИ. 

 
Рецензентска комисија 
Проф. д-р Силвана Јованова, с.р. 
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р. 
Проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил, с.р. 
Проф. д-р Никола Оровчанец, с.р 
Проф. д-р Татјана Миленковиќ,с.р. 



РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „ОДРЕДЕНИ 
ПРЕДИКТОРИ ЗА НЕОНАТАЛЕН МОРТАЛИТЕТ НА УГАК - СКОПЈЕ 

(1.5.2019 – 31.1.2020 ГОДИНА)“ ОД  Д-Р ГАБРИЕЛА БУШИНОСКА 
ИВАНОВА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 
 

Со оваа Рецензија се поништува Рецензијата објавена во Билтенот на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” бр.1222, од 15.9.2020 година. 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата 
одржана на 9.7.2020 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација 
на кандидатката д-р Габриела Бушиноска Иванова со наслов ,,Одредени предиктори за 
неонатален морталитет на УГАК – Скопје (1.5.2019 – 31.1.2020 година)“, во состав: проф. 
д-р Гордана Адамова (претседател), проф. д-р Никола Оровчанец (ментор), проф. д-р 
Марјан Стојовски (член), проф. д-р Јорго Бабушку (член) и проф. д-р Никола Пановски 
(член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени 
докторската дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го 
поднесува следниов 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 
Докторската дисертација на кандидатката д-р Габриела Бушиноска Иванова, со 

наслов „Одредени предиктори за неонатален морталитет на УГАК – Скопје (1.5.2019 – 
31.1.2020 година)“, содржи 110 страници компјутерски обработен текст во фонт Times 
New Roman, со проред 1,5 и големина на букви 12, со 76 библиографски единици, меѓу 
нив научни трудови, статии, книги и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 8 глави, вклучувајќи ги воведот и заклучните 
согледувања. Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и 
поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во 
истражувањето. 

Во првата глава или воведот на трудот, кандидатката на концизен и прегледен 
начин, поткрепен со многубројни литературни извори, ги изнесува податоците од 
интерес за предложената тема. Организираната грижата за мајките и нивните поколенија, 
од раѓањето до крајот на животот, е една од најзначајните цели на секое здраво и 
прогресивно општество. Развојот и опстанокот на секое општество зависи од природниот 
прираст и бројот на здрави породувања, што е слика на секој добро организиран 
здравствен систем и економски развиена држава. Организираната грижа за мајките и 
децата, како посебно ранливи категории од населението, се наоѓа меѓу најголемите 
приоритети на социјалната и здравствена политика на многу држави во современиот 
свет. Наведено е дека неонаталниот период е период со најголема опасност по 
преживувањето во човековиот живот и смртноста е најголема во овој период од животот, 



во првите 28 дена по породувањето. Неонатална смртност (морталитет) е процентот на 
неонатална (новороденечка) смртност на живородените, во неонаталниот период во 
првите 28 дена по породувањето, или породени по  22 г.с. од бременоста и со породилна 
тежина поголема од 500 г, на илјада живородени. Неонаталниот морталитет  се дели на 
рана неонатална смртност, која го опфака периодот на првите 7 дена по породувањето 
(168 h.), независно од големината на бременоста и доцна неонатална смртност, која ја 
опфаќа смртноста на живите новородени  од 8. до 28. ден по породувањето.  Смртноста 
по 28. ден од породувањето спаѓа во т.н. постнатална или доенечка смртност. Во светски 
рамки, раната неонатална смртност е поголема и поради тоа е многу важно 
преживувањето на новороденото во првите 7 дена од породувањето. Посебно е важно 
преживувањето во  првите 24 часа по породувањето и потоа од првиот до седмиот ден од 
породувањето. Раниот неонатален морталитет најчесто е резултат на незрелоста на 
новороденото и факторите од морбидитетот и коморбидитетите од страна на трудниците, 
страдањето на плодот за време на породувањето, од брзината и начинот на завршување 
на породувањето, како и ефикасноста на перинаталната и неонаталната служба.                                      
Доцната неонатална смртност, од 8 до 28 дена по породувањето, е смртноста која 
настанува најчесто како резултат од компликации и пропусти, кои настануваат по 
првичното згрижување и третманот на новородените во неонаталната интензивна нега. 
Тој е секогаш помал во однос на раниот неонатален морталитет и може да ни даде насоки 
во кој правец да се одвива и да се зголемува неонаталната грижа за новородените и 
нивното понатамошно квалитетно преживување. Обработена е епидемиологијата и 
движењето на неонаталниот морталитет во светски рамки во последните три декади, 
трендот на неговото намалување, како и програмите на Светската здравствена 
организација и UNICEF за понатамошно намалување на неонаталниот морталитет.  
Лоцирани се регионите во светот со најголема стапка на неонатален морталитет, како 
што се земјите на Супсахарска Африка и Југоисточна Азија, од кои десет земји во светот 
од овие региони се лидери во неонаталниот морталитет и учествуваат со 2/3 во 
глобалниот неонатален морталитет, како Етиопија, Нигерија, Пакистан, Авганистан, 
Централно Афричка Република, Чад, Сомалија, Конго, Ангола и Судан.  Неонаталниот 
морталитет во светски рамки се движи од 37 неонатално починати во 1990 година, до 18 
неонатално починати на 1000 живородени во 2017 година. Ова е во контраст со 
развиените земји во светот, каде бројката на неонатален морталитет изнесува до 4 
неонатално починати на 1000 живородени бебиња. Најниска стапка на неонатален 
морталитет во светот има Јапонија, Исланд, Сингапур, Финска и Словенија со 1 
неонатална смрт на 1000 живородени. Соодветно на тоа се плановите на СЗО и УНИЦЕФ 
со плановите за глобална редукција и  намалување на ННМ, посебно во земјите во развој 
преку ,,Every Newborn action Plan”и UN Milenium Developments Goal, на помалку од 10 
неонатално починати новородени на 1000 живородени, глобално до 2030 година. За тоа е 
потребна изработка на програми за антенатална едукација, квалитетни контроли во 
бременоста и спречување на сите ризици, како и постнатална грижа за новородените и 
мајките во овој критичен период, со соодветна неонатална нега спроведена од врвни 
медицински професионалци, во центри за интензивна нега, со што би се влијаело 
ефикасно и  значајно на  редукција на неонаталниот морталитет. Квалитетната колекција, 
кодирање  и регистрација на податоци за секое породување и новороденче, за причините 
за смрт и целокупната витална статистика, се важни во добивањето  на информации и 
сознанија и во детерминирањето на правците и приоритетите за намлувањето на ННМ 



глобално. Опфатени се најчестите фактори – причини за зголемување на стапката на 
неонаталниот морталитет до 28 дена по породувањето, кои се последица на болести и 
патолошки состојби кај мајката во текот на бременоста, предвремено породување, 
компликации кои настануваат во текот на породувањето, инфекции, аномалии и 
деформитети кај плодот како најчести причини. Исто така, недостигот на квалитетна и 
стручна антенатална грижа и грижа при породувањето и третманот веднаш по 
породувањето, и посебно во првите 24 ч. од породувањето, водат до зголемен ННМ. 
Покрај овие мајчини и неонатални причини на неонаталниот морталитет, може да влијаат 
и одредени социо-демографски и репродуктивни фактори. Издвоени се причините кои 
водат до зголемена неонатална смртност, кои се поделени во мајчини, неонатални, 
социодемографски и репродуктивни фактори. 

- Мајчините фактори како причина за зголемен неонатален морталитет: 
преегзистенцијална хипертензија, прееклампсија/еклампсија, дијабетес и 
гестациски дијабетес, Рх-имунизација, генитоуринарни инфекции, крварења 
во бременоста, хорионамнионитис, начинот на породување, нарушувања во 
амнионот, постелката и папчаникот, аномалии на матката. Многу студии 
укажуваат на зголемен неонатален морталитет кај новородените и 
интраутерино страдање на новороденото, кај мајки со овие патолошки 
состојби во текот на бременоста. 

- Фетални причини. Малата гестациската недела, малата родилна тежина и 
зрелоста на фетусот при породувањето (прематуритетот) се главните 
причини за зголемена неонатална смртност. Незрелиот респираторен систем 
предизвикува болест на хијалините мембрани или респираторен дистрес-
синдром, кој исто така го даваат и шеќерната болест и асфиксија на плодот 
при породување, посебно кај новородените кои не примале кортикотерапија 
за зреење на феталното белодробие (при мала гестација). Како компликации 
од респираторниот дистрес-синдром се јавуваат и интравентрикуларното 
мозочно крварење, интрапулмонално крварење, пневмоторакс, отворен 
дуктус артериозус и некротизирачки ентероколитис. Незрелиот имун систем 
и инфекциите, посебно кај  предвремено родените, се уште една важна 
причина за зголемена неонатална смртност. Најчести инфекции во 
неонаталниот период се респираторни (бронхопневмонии), уринарни 
(пиелонефритис), менингитис, некротизирачки ентероколитис, дифузни 
инфекции на перитонеум и сепса.  Ниската родилна маса, полот на  
новородено, неонаталните инфекции и сепса, НЕЦ, мозочните крварења и  
аномалиите на плодот се, исто така, причини за зголемена неонатална 
смртност.                                                                                                                      
Синдромите, анеуплоидии, трисомии, хромозомопатии и конгенитални 
малформации (срцеви, мозочни, дијафрагмални хернии) кај новороденото  
се, исто така, причинители за зголемена неонатална смртност. Колку е 
поголема гестациската седмица во која е родено новороденото, толку е 
поголема неговата зрелост и помала е можноста за зголемен морбидитет и 
морталитет кај новородените. Недоносено новороденче – прематурус  или 
предвремено родено дете е новороденото помеѓу 22-37 г.с. од бременоста 
или со породилна тежина поголема од 500 г. при породувањето.  
Новородените со ниска родилна тежина (Low birth weight-LBW) се со 



повисок ризик од неонатален морталитет и морбидитет и до 60 % од 
целокупниот неонатален морталитет е асоциран со ниска родилна тежина 
(LBW).  

 Според родилната маса, новородените се поделени во:                                                                             
новородени со екстремно мала родилна тежина, помала од 1000 г (од 500 до 
999 г); новородени со многу мала родилна тежина, помала од 1500 г (од 
1000-1499 г);  новородени со мала родилна тежина, помала од 2500 г (од 
1500-2499 г); новородени со тежина над 2500 грама. Според гестациската 
старост во моментот на породувањето, предвремено новородените се 
поделени во групи: породени 22-27 г.с. од бременоста, екстремно 
прематурни, најризична група, со најголема смртност;  породени 28-32 г.с. 
од бременоста, многу прематурни, ризична група на предвремено родени, со 
голема стапка на морбидитет и морталитет, посебно оние што пред  
породување не примиле зреење со кортикотерапија; породени 33-36 г.с., 
умерено до доцно прематурни, помалку ризична група на предвремено 
родени, позрели  и поадаптабилни новородени со мала стапка на неонатална 
смртност;  породени над 37 г.с., група во која стапката на неонатална 
смртност е најмала и адаптацијата и матурноста на новородените е 
најголема.  

АПГАР-скор во 1-ва и 5-та минута по породувањето, перинаталната 
асфиксија, породилните трауми, потребата од кислород, како и жолтицата, 
исто така се вбројуваат во фактори кои влијаат на преживувањето на 
новородените. 

- Социодемографски и репродуктивни ризик-фактори кои можат да 
влијаат на  зголемувањето на неонаталната смртност се и: возраст на 
мајката, националност, асистирани и  ИВФ-бремености, паритетот, низок 
образовен и социоекономски статус, место на живеење, брачен статус, 
крварења во  бременоста, мултипни бремености, пушење, алкохол, број и 
квалитет на антенатални контроли. Некои студии обработуваат само една 
група од факторите кои имаат влијание на ННМ, на пр. мајчини и 
новороденечки, социодемографски, некои репродуктивните, некои неколку 
групи. 

Обработен е неонаталниот морталитет во С. Македонија и на УГАК – 
Скопје, од осамостојувањето и посебно во периодот 2011 – 2017 година. 
УГАК – Скопје е најголем перинатален и неонатален центар во Македонија 
и учествува со 70 % во вкупниот неонатален морталитет во државата.         
С. Македонија е европска земја со висока стапка на ННМ, меѓу највисоките 
во Европа и во 2017 година со 7,4 неонатално починати на 1000 живородени 
е втора земја со највисока стапка на ННМ во Европа, веднаш зад Молдавија. 
Земјите во опкружувањето имаат помала стапка на ННМ: Турција - 6,5; 
Албанија - 6,2; Босна и Херцеговина – 4,7; Бугарија – 4; Србија – 3; Црна 
Гора – 2; Хрватска – 2 неонатално починати, на 1000 живородени. ННМ во 
С. Македонија од осамостојувањето во 1990 година се движи во рамките од 
18,8 ‰  во 1990 година  до 7 ‰ во периодот од 2009 до 2012 година. Од 
2012 до 2017 година има тренд на пораст и се движи од 7 до 9 неонатално 



починати на 1000 живородени, или 7-9 ‰, со повторен тренд на опаѓање во 
последните две години. Вкупниот број на живородени деца во С. 
Македонија од 2011 до 2017 година изнесува 160903, од кои 36733 се 
родени на УК Клиника за гинекологија и акушерство – Скопје или 22,8 % од 
сите живородени во државата. Според тоа, Клиниката учествува со 22,8 % 
во вкупната бројка на раѓања во државата, а со ННМ на  УГАК – Скопје, таа  
учествува со 70 % во вкупниот ННМ во државата, или  со повеќе од 2/3 од 
вкупниот ННМ во С. Македонија. Неонаталниот морталитет на УГАК – 
Скопје, во овој период е висок чија средна вредност  во овие седум години 
изнесува 24,8 ‰.  Најголем ННМ Клиниката имала во 2017 година 33,81 ‰, 
а најмала стапка на ННМ имала во 2015 година со 17,19 ‰. 

Втората глава од докторската дисертација го обработува мотивот за изработка 
на докторската дисертација која го обработува неонаталниот морталитет во С. 
Македонија, кој е меѓу највисоките во Европа. Истакнато е дека во македонската научна 
јавност, мал е бројот на темите кои го обработуваат неонаталниот морталитет кај 
новородените и соодветно на тоа и врз основа на добиените резултати и направени 
анализи за него, да се изработат планови и проекти за неговото намалување. 
Високоразвиените земји имаат ниска стапка на неонатална смртност (неонатален 
морталитет). Сето тоа е во корелација со вложените средства и услови во здравствениот 
систем и ефикасните програми за заштита на мајки и деца, развиен систем на 
антенатална заштита и професионална и технолошка екипираност, како и ефикасно 
менаџирање со перинатолошките  центри.  За таа цел, од посебно значење е 
обезбедување на ефикасна антенатална заштита, превенирање на патологијата во 
бременоста, технолошко подобрување во неонаталната нега и терапија, како и 
подобрување на социјалните услови и здравственото просветување на идните мајки. 
Поголемата грижа за бремените жени за време на бременоста и во текот на 
породувањето, како и напреднатата грижа за новородените, секако води до намалена 
неонатална смртност. Истакнато е дека намалувањето на стапката на неонаталниот 
морталитет е примарна цел на секое развиено општество и општество кое се стреми кон 
високоразвиените земји, каде што стапката на неонатален морталитет е многу ниска, за 
разлика од неразвиените земји и здравствени системи, каде што е и до десет пати 
поголема во однос на развиениот свет. 

             Третата глава се однесува на целите на истражувањето во студијата.                

  Главна цел на студијата беше да се анализираат и детерминираат 
факторите поврзани со неонаталната смртност на УГАК во Скопје, како 
најголем референтен центар во Република С. Македонија од терцијарно ниво. 

ЦЕЛИ: 

 1. да се утврди застапеноста и разликата на анализираните фактори на 
мајката, факторите од новородените, социодемографските фактори и 
репродуктивните фактори помеѓу испитуваната и контролната група; 



 2. да се испита асоцијацијата помеѓу анализираните фактори на мајката, 
факторите на новородените, социодемографските фактори, репродуктивните 
фактори и неонаталниот морталитет; 

 3.  да се утврди предиктивната улога на анализираните фактори на 
мајката, факторите од новородените, социодемографските фактори и  
репродуктивните фактори за  неонаталниот морталитет; 

 4. да се утврди стапката на неонатален морталитет кај новороденчиња 
кои ќе бидат третирани на Одделението за интензивна нега и терапија за 
новородени деца, родени во Универзитетската клиника за гинекологија и 
акушерство во Скопје, во периодот од 1.5.2019 до 31.1.2020 година.  

Четвртата глава се однесува на материјалот и методологијата кои се 
користени со цел да се даде одговор на поставените цели на ова истражување.  

Петтата глава се однесува на статистичката обработка, при што е наведено  
дека анализата на податоците е изведена во статистичкиот програм SPSS Statistics 23.0. 

Во шестата глава се прикажани резултатите од истражувањето. Во секоја од 
секциите на оваа глава се дадени резултатите од истражувањето, со кои кандидатката го 
дава одговорот на прашањата дефинирани како цели на студијата.  

Во седмата глава – дискусијата, кандидатката ја опфаќа анализата на 
добиените резултати од истражувањето и дава компаративен осврт на сознанијата од 
досега објавените слични студии, со аргументирани толкувања за причините за 
утврдените сличности и разлики. 

Осмата глава се заклучоците. Во заклучните согледувања, кандидатката ги 
изнесува најзначајните заклучоци добиени во текот на истражувањето. Кандидатката 
донела заклучок дека: 

1. Хоспиталниот неонатален морталитет кај третираните новородени на 

ОИНТ при УГАК-Скопје, во испитуваниот период од 9 месеци,  изнесува 

17,3% (N=445). Стапката на неонатален морталитет на УГАК-Скопје во 

испитуваниот период изнесува   22,30‰. Стапката на ран неонатален 

морталитет изнесува 16,22‰, додека стапката на касниот неонатален 

морталитет изнесува 6,08‰. 

2. Прематуритетот, малата родилна тежина,  асфиксија, РДС и инфекциите 

се водечки причини за згрижување на новородените на ОИНТ. 

3. Факторите од новороденото како помала гестациска недела, помала 

родилна тежина, низок АПГАР скор во 1-ва и 5-та минута, РДС, НЕЦ, 

сепса,  асфиксија и конгениталните  аномалии,  имаат значајна 

асоцијација со ННМ и постои значајна разлика  помеѓу испитуваната 

група на неонатално починати и контролната група на неонатално 



преживеани новородени. Компликациите од прематуритетот, од РДС и 

инфекциите во неонаталниот период како што се развојот на сепса кај 

новородените, НЕЦ (некротизирачки ентероколитис) и мозочните 

крварења влијаат на зголемувањето на неонаталниот морталитет. НЕЦ се 

покажа како предиктор во зголемувањето на хоспиталниот ННМ, кај 

третираните новородени. 

4. Факторите и болести од страна на мајката, како прееклампсија, 

инфекција и хипертензија пред породување, имаат значајна асоцијација 

во зголемувањето на ННМ и постои значајна разлика помеѓу 

испитуваната и контролната група на новородени. 

5. Социодемографските и репродуктивни фактори  покажаа помалку 

значајна асоцијација со ННМ и помала разлика помеѓу испитуваната и 

конролната група на новородени. 

6. Породувањето со царски рез, во однос на спонтаното породување и 

породувањето со интервенција, покажа значителна асоцијација во 

намалување на ННМ и значителна разлика помеѓу испитуваната и 

контролната група и се покажа како важен предиктор за намалување на 

ННМ. 

7. Како значајни предиктори за намалување на ННМ се покажаа: царски 

рез, ординирани кортикостероиди за фетална матурација пред 

породување, поголема родилна тежина кај новороденото 1500-2499 г и 

висок АПГАР-скор во 1-ва минута >7. 

8. Како значајни предиктори за зголемување на ННМ се покажаа НЕЦ кај 

новороденото и прснат воденик <18 ч. пред породување. 

9. Комбинцијата на царски рез, РВС <18ч., родилна тежина 1500-2499 г, 

пренатално ординирани кортикостероиди, АПГАР во 1-ва минута 7-10 и 

НЕЦ, е прогностички модел за неонатален морталитет, со глобална 

точност која изнесува 90,10 %, сензитивност 53,20 % и специфичност 

97,80 %. 

Причините за зголемениот ННМ се мултифакторијални и потекнуваат од 

антенаталната заштита, коморбидитетите кај мајката,  од начинот на 

менаџирање и завршување на бременоста, компликациите при породување и 

од хоспиталниот третман на  новородените. Повеќето од причините за ННМ 

може да бидат превентибилни. 



Предмет на истражување 

Студијата е дизајнирана како пресечна студија со проспективен пристап во 
испитувањето. Се работи за студија која ја обработува неонаталната смртност кај 
новороденчињата кои беа третирани на Одделението за интензивна нега и терапија на 
новородените (ОИНТ), родени на УГАК – Скопје, во периодот од 1.5.2019 до 31.1.2020 
година, со претходно добиена согласност и анкетирање со модифициран прашалник на 
породените мајки. Во студијата се користени и податоци од болничките истории на 
мајките и новородените. Од вкупниот број на новороденчиња кои беа третирани на 
Одделението за интензивна нега и терапија на новородени – 445, на УГАК во Скопје во 
испитуваниот период, испитуваната група (N=60–80) ја сочинуваат 77 неонатално 
починати новородени во првите 28 дена по породувањето, а контролната група ја 
сочинуваат 368 третираните новороденчиња кои останале живи (N=300-400). 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата  

Во Македонија нема студии кои го обработуваат движењето на неонаталниот 
морталитет и факторите кои имаат асоцијација со него и покрај тоа што С. Македонија 
важи за земја со висок неонатален морталитет. Постојат малку податоци за неонаталниот 
морталитет во С. Македонија, претставени како статистика на државно ниво и податоци 
од глобалните статистики на UNICEF и СЗО, кои се спорадични, сегментирани и 
недоволни за да имаме прецизна слика за движењето и факторите кои влијаат на 
зголемувањето на неонаталниот морталитет. Во Република С. Македонија досега нема 
студија која ги испитува факторите кои имаат асоцијација и предиктори кои влијаат на 
неонаталниот морталитет. 

Краток опис на применетите методи 

Кандидатката наведува дека во оваа студија се вклучени породените мајки и  
445 новороденчиња кои беа третирани на Одделението за интензивна нега и терапија на 
УГАК во Скопје во периодот од 1.5.2019 до 31.1.2020 година. Испитувана група ја 
сочинуваат 77 неонатално починати новородени, а контролната група ја сочинуваат 368 
од третираните новороденчиња кои останале живи. Инклузиони критериуми се: 
новородени и неонатално починати живородени, породени на УГАК –Скопје и третирани 
на ОИНТ првите 28 дена по раѓањето, со родилна тежина над 500 г и навршена 22 г.с. од 
бременоста на породување. Ексклузиони критериуми се: породени надвор од УГАК – 
Скопје и во домашни услови, како и насилна смрт кај новороденото. Секоја породена 
трудница чие новороденче беше третирано на ОИНТ при УГАК во Скопје доби 
формулар за информирање за студијата, како и информирана согласност која родилките 
ја потпишуваа за учество во неа. Породените трудници кои ја потпишаа согласноста за 
учество во студијата  го пополнуваа прашалникот креиран за студијата, а потоа беше 
извршен увид во акушерските истории и неонаталните истории, за собирање на 
неопходните податоци кои се истражуваа како фактори за неонаталниот морталитет во 
студијата. Наведени се параметрите за анализа или факторите и причините кои влијаат на 
неонаталниот морталитет во студијата, кои се поделени во четири групи: 

1. мајчини фактори (морбидитети и коморбидитети);  

2. фактори од новороденчето;  

3. социодемографски фактори; 



   4. репродуктивни фактори. 
Анкетниот прашалник е модифициран прашалник кој во најголем дел се базира 

на прашалниците користени во други студии низ светот. Прашалникот е дизајниран за да 
биде пополнуван од страна на породените пациентки, но исто така беше формулиран и 
користен и како интервју. Се состои од 35 прашања (точки), групирани во четири 
области: 

1. мајчини фактори (точки: 1, 16, 17, 21, 23, 26);  

2. фактори од новороденото (точки: 18-20, 22, 24-25, 27-35);  

3. социодемографски фактори (точки: 3-9);  

4. репродуктивни фактори (точки: 2, 10-15);  

Во истражувањето се применети следниве методи: 

1. Во анализата на сериите со атрибутивни белези (мајчини фактори, 
социодемографски фактори, репродуктивни фактори, новородено 
фактори), одредувани се  проценти на структура (%). 

1.1. Асоцијацијата помеѓу анализираните мајчини фактори, социо-
демографски фактори, репродуктивни фактори, новородено фактори и 
неонаталниот морталитет, тестирана е со примена на Pearson Chi-square 
тест / Monte Carlo Sig.(2-sided), Fisher Exact тест / Monte Carlo Sig.  (2-
sided). 

1.2.1. Разликите помеѓу испитуваната и контролната група во однос на  
анализираните мајчини фактори, социо-демографски фактори, 
репродуктивни фактори, новородено фактори и неонаталниот 
морталитет, тестирани се со примена на Pearson Chi-square тест / Monte 
Carlo Sig.      (2-sided), Fisher Exact тест / Monte Carlo Sig.(2-sided). 

2. Кај сериите со нумерички белези (возраст на мајката,  гестациска 
недела на раѓање, родилна тежина, АПГАР-скор во 1-ва минута, АПГАР-
скор во 5-та минута изработена е Descriptive Statistics (Mean; 
Std.Deviation;±95,00%CI; Minimum; Maximum). 

3. При утврдување на предиктивните вредности на анализираните 
мајчини фактори, социо-демографски фактори, репродуктивни фактори, 
новородено фактори за неонатален морталитет применета е Logistic 
regression analysis (Wald, Exp(B), 95,0% CI for Exp(B), p). 

 4. Стапката (рана, доцна, 0-28 дена) на неонатален морталитет е 
изведена на 1000 живородени деца. 

Сигнификантноста е одредувана за p<0,05. Податоците се прикажани 
табеларно и графички.  

Краток опис на резултатите од истражувањето 
           Се добија информации со кои  се анализираат и детерминираат факторите 
за неонатален морталитет, во однос на матерналните, новороденечките фактори, 



социодемографските, репродуктивните фактори и нивната асоцијација со 
неонаталниот морталитет. Со мултиваријантна логистичка регресиона анализа 
на варијаблите кои беа сигнификантно асоцирани со неонаталниот морталитет, 
се изведоа предиктори за неонаталниот морталитет во студијата. Истакнато е 
дека најголеми причини за префрлување на новородените на ОИНТ се 
прематуритетот, малата родилна тежина на новородените и респираторниот 
дистрес-синдром. Вредностите на гестациска недела на раѓање варираат во 
интервалот 32,353,26 недели, минималната вредност изнесува 23 недели, а 
максималната вредност изнесува 41 недела. Вредностите на родилната тежина 
кај новородените варира во интервалот 1780,38619,26 грама, минималната 
вредност изнесува 500 грама, а максималната вредност изнесува 3800 грама. 
Хоспиталниот неонатален морталитет, во дадениот период изнесуваше 22,3‰. 
Зголемената смртност кај новородените е резултат на последиците од 
прематуритетот, ниската родилна тежина, асфиксија кај новороденото, РДС, 
инфекциите и конгениталните аномалии. Со мултиваријантна логистичка 
регресиона анализа, за предикција на неонатален морталитет, беа 
детерминирани независните предиктори за неонатален морталитет, кај 
третираните новородени на ОИНТ при УГАК-Скопје. Резултатите од оваа 
анализа, како независни предиктори за неонатален морталитет, од 
анализираните мајчини фактори, социодемографски фактори, репродуктивни 
фактори и новороденечките фактори, ги потврди:  царски рез, РВС < 18 часа, 
родилна тежина 1500-2499 грама, прентално ординирани кортикостероиди, 
АПГАР скор во 1-ва мин. 7-10 и некротизирачки ентероколит. 

 Новородените кои имале некротизирачки ентероколит за 34,04 пати 
(Exp(B)=34,04) имаат значајно поголем ризик за неонатален морталитет / 
95%C.I:8,578-135,039 / p<0,001 во однос на новородените кои немале 
некротизирачки ентероколит.  

Новородените со родилна тежина од 1500 до 2499 грама за 0,135 пати 
(Exp(B)=0,135) имаат значајно помал ризик за неонатален морталитет / 
95%C.I:0,062-0,296 / p<0,001 во однос на новородените со родилна тежина 500-
999 грама.   

Новородените со АПГАР во 1-ва минута 7-10 (1) за 0,156 пати (Exp(B)=0,156) 
имаат значајно помал ризик за неонатален морталитет / 95%C.I:0,068-0,356 / 
p<0,001 во однос на новородените со АПГАР во 1-ва минута < 3. 

Новородените кај кои пренатално биле ординирани кортикостероиди за 0,264 пати 
(Exp(B)=0,264) имаат значајно помал ризик за неонатален морталитет / 95%C.I:0,132-
0,529 / p<0,001 во однос на новородените кај кои пренатално не биле ординирани 
кортикостероиди.  

Новородените породени со царски рез (1) за 0,384 пати (Exp(B)=0,384) имаат значајно 
помал ризик за неонатален морталитет / 95% C.I:0,189-0,781 / p<0,01 во однос на 
спонтано породените новородени.  



Новородените чии мајки имале  РВС < 18 часа (1) за 8,837 пати (Exp(B)=8,837) имаат 
значајно поголем ризик за неонатален морталитет / 95% C.I:1,191-65,544 / p<0,05 во 
однос на новородените чии мајки имале непрснат воденик.  

Новородените чии мајки имале  2 & 6 / прееклампсија & генито-уринарни инфекции (1) 
за 3,779 пати (Exp(B)=3,779) имаат значајно поголем ризик за неонатален морталитет / 
95% C.I:1,405-10,162 / p<0,01 во однос на новородените чии мајки немале болести. 

Студијата покажа дека близначката бременост е со значително помал ризик за 
неонаталаен морталитет, веројатно поради почестото пренатално зреење со 
кортикостероиди за фетална матурација и завршувањето на бременостите со 
царски рез. Новородените чии мајки имале близначка бременост (1) за 0,214 
пати (Exp(B)=0,214) имаат значајно помал ризик за неонатален морталитет/95% 
C.I:0,080-0,570 / p<0,01 во однос на новородените чии мајки имале единечна 
бременост. 
Беа обработени и одредени и многу други фактори, кои имаат значајна асоцијација со 
неонаталниот морталитет, како и одредување на разлики помеѓу испитуваната група  и 
контролната група кај третираните новородени на ОИНТ, при УГАК – Скопје. Студијата 
покажа дека незначително влијание и асоцијација со неонаталниот морталитет имаат  
социодемографските и репродуктивните  фактори обработени во студијата. Раната стапка 
на смртност изнесува 16,220/00; доцната стапка на смртност изнесува 6,080/00; стапка на 
неонатален морталитет (0–28 дена) за периодот 1.5.2019 – 31.1.2020 година изнесува 
22,300/00. Резултатите од сите анализирани фактори во студијата се претставени 
текстуално, графички и табеларно.  

  ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
Докторската дисертација на кандидатката д-р Габриела Бушиноска Иванова, со 

наслов „Одредени предиктори за неонатален морталитет на УГАК – Скопје (1.5.2019 – 
31.1.2020)“, претставува истражување во областа на перинатологијата. Изработката на 
темата на оваа докторска дисертација има за цел да се детерминираат и утврдат 
причините и предикторите за високиот неонатален морталитет на УГАК – Скопје и 
соодветно да се преземат мерки за негово намалување во иднина, што е постигнато со 
остварување на поставените цели во истражувањето. 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Габриела Бушиноска Иванова, со 
наслов „Одредени предиктори за неонатален морталитет на УГАК – Скопје (1.5.2019 –  
31.1.2020)“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и 
стандарди за подготовка на докторски труд.  

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор, 

во  научни списанија со меѓународен уредувачки одбор или еден труд во списание со 
импакт-фактор) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

(1). Bushinoska Ivanova G., Bushinoska J., Orovchanec N. ,, Neonatal mortality rate 
at Gynecology and Obstetrics Clinic in Skopje in the Period of Five Years in newborns treated 
at Neonatal Intensive Care Unit”. Macedonian Journal of Anesthesia 2020, Volume 4, No 3, 63-
70. 



             (2). Габриела Бушиноска Иванова, Јасна Бушиноска, Никола Оровчанец, 
Ррезеарта Елези. „Фетален неонатален и перинатален морталитет и нивното 
движење на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје”. MEDICUS 
2020, Vol- 25 (3), 325-330. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
Главни научни придонеси на кандидатката.  За прв пат во Република 

Македонија е направена студија за неонаталниот морталитет и за факторите и 
предиктори кои се асоцирани со зголемување на неонаталниот морталитет. Студијата, 
која користеше модифициран прашалник, даде одговор на слабостите  во здравствениот 
систем, кои влијаат на зголемувањето на неонаталниот морталитет. Во нејзини рамки се 
издвоија прематуритетот, патолошките состојби во бременоста и инфекциите, за кои 
треба да се води поголема грижа во антенаталната примарна здравствена заштита. 
Проценката и издвојувањето на ризичните бремености и нивното навремено препраќање 
во терцијарни центри и хоспитализирање, правовременото зреење со кортикостероиди на 
феаталното белодробие, адекватната проценка за навремено терминирање на бременоста, 
водењето и соодветното завршување на започнатото породување, се цели во 
секундарната и терцијарната здравствена заштита. Соодветната грижа за новородените 
во единицата за интензивна нега по породувањето, со соодветни протоколи и со 
соодветен третман и намалување на инфекциите кај новородените, се следниот чекор во 
намалување на неонаталниот морталитет. Применетата методологија во истражувањето 
овозможи да се добијат релевантни резултати кои се насока за натамошно намалување на 
неонаталниот морталитет, почнувајќи од примарно до терцијарно ниво и во единицата за 
интензивна нега на новородените. 

Подрачје на примена и ограничувања. Ако се земе предвид дека досегашните 
податоци во оваа област биле спорадични, сегментирани и недоволни, ова истражување 
ќе им укаже на здравствените работници кои учествуваат во следење на бременоста дека 
соодветните прегледи и скрининзи во бременоста, навременото откривање на 
патолошките состојби во бременоста и соодветното дијагностицирање и третман на 
инфекциите и раното проследување на ризичните пациентки во терцијарна установа во 
клиничката практика ќе влијаат на намалување на неонаталниот морталитет и 
компликациите од породувањето.  

Можни понатамошни истражувања.  Кандидатката наведува дека резултатите 
на истражувањето може да бидат основа за понатамошна модификација на прашалникот 
и негова примена во праксата, за намалување на ризиците од примарно до терцијарно 
ниво во следењето и соодветното менаџирање на бременостите; целосно документирање 
на здравствената состојба на трудниците со комплетен увид и достапност на податоците 
во сите нивоа на здравствената служба. Спроведувањето на квалитетна колекција, 
кодирање  и регистрација на податоци за секое породување и новороденче, за причините 
за смрт и целокупната витална статистика, се важни во добивањето на информации и 
сознанија и во детерминирањето на причините, правците и приоритетите во 
намалувањето на неонаталниот морталитет. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 



докторската дисертација на кандидатката д-р Габриела Бушиноска Иванова со наслов      
„Одредени предиктори за неонатален морталитет на УГАК – Скопје (1.5.2019 –  
31.1.2020)“.  
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

ЗА ОЦЕНКА  НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „АСОЦИЈАЦИЈА НА 
МЕТАБОЛЕН СИНДРОМ И КАРОТИДНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ КАКО РИЗИК 

ФАКТОР ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ И ТРАНЗИТОРНА ИСХЕМИЧНА 
АТАКА“ ОД Д-Р ТАТЈАНА ДЕЛЕВА-СТОШЕВСКА, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 

 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXXI 

редовна седница одржана на 30.12.2020 година, со одлука бр. 0905-5236/11 формираше 
Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот д-р Татјана Делева-
Стошевска со наслов АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕТАБОЛЕН СИНДРОМ И КАРОТИДНА 
АРТЕРИСКА БОЛЕСТ КАКО РИЗИК ФАКТОР ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ И 
ТРАНЗИТОРНА ИСХЕМИЧНА АТАКА во состав: проф. д-р Анита Арсовска (претседател), 
проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска (ментор), проф. Д-р Наталија Банева-
Долненец (член), проф. д-р Драгана Петровска-Цветковска (член), проф. д-р Бети 
Зафирова Ивановска (член).  

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува 
следниов 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 Анализа на трудот 

 
Докторската дисертација на кандидатката д-р Татјана Делева-Стошевска со наслов 

АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕТАБОЛЕН СИНДРОМ И КАРОТИДНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ 
КАКО РИЗИК ФАКТОР ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ И ТРАНЗИТОРНА 
ИСХЕМИЧНА АТАКА содржи 124 страници компјутерски обработен текст во фонт Times 
New Roman со 1,0 проред, големина на букви 11 и 162 библиографски единици, меѓу нив 
научни трудови, статии, книги и меѓународни препораки на Светска здравствена 
организација, експертски панели и Американската академија за неврологија. Текстот е 
збогатен со 77 табели и 42 графикони. Трудот е структуиран во 10 поглавја и воедно ги 
содржи сите делови на еден научно-истражувачки проект: вовед, мотив за изработка на 
докторската дисертација, цели, хипотеза, материјал и методи, методи на статистичка 
анализа, резултати на истражувањето и дискусија на добиените резултати по што следат 
заклучоците како и листа на библиографски податоци. Начинот на изложување е јасен и 
концизен, лесно се следи и воедно побудува интерес за одбраната тема на истражување. 
Поглавјата се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови со што се 
овозможува систематизирано и прегледно следење на материјата обработена во 
докторската теза. Трудот обработува актуелна научна и клиничка проблематика, вредна и 
оправдана за истражување, како од научен така и од клинички аспект. 

Докторската дисертација започнува со вовед, како прво поглавје кој понатаму е 
поделен во две точки, односно тематски единици: Метаболен синдром и Каротидна 
артериска болест. Првата тематска единица, Метаболен синдром, содржи 5 наслови и 8 
поднаслови. Втората тематска единица, Каротидна артериска болест, содржи 4 наслови и 
19 поднаслови. Текстот во воведниот дел е концизен, содржински јасно структуриран и 
разбирлив и воедно ја поставува одбраната тема на истражување во контекст на 
современата медицинска наука и клиничка пракса.  

Првата тематска единица од воведот, е посветена на метаболниот синдром. 
Во првиот наслов се обработува историскиот развој на дефиницијата и критериумите за 
метаболен синдром. Во вториот наслов од првата тематска единица на воведот се 
обработуваат дефинициите и дијагностичките критериуми за метаболен синдром според 
Националната програма за едукација за холестерол- Панел III за третман на возрасни 



лица (NCEP- ATP III), Меѓународната федерација за дијабетес (IDF) и Светската 
здравствена организација (СЗО). Во посебни 6 поднасловни тематски единици 
детално се опишани: начините и критериумите за одредување на абдоминалната 
дебелина кај различните дијагностички критериуми; атерогената дислипидемија, со 
осврт на нејзиното дефинирање како компонента на метаболниот синдром; 
хипертензијата како значајна компонента од дијагностичките критериуми за метаболен 
синдром; зголемената гликемија на гладно, преку дефинирање на вредностите и 
тестовите за идентификација на нарушена гликемија на гладно (IFG) и дијабетес мелитус 
тип 2; протромбинската и провоспалителната состојба како и дијагностичките 
критериуми за MetS. Во третиот наслов од првата тематска единица на воведот се 
опишува епидемиологијата на метаболниот синдром преку објаснување на светската 
преваленца на метаболниот синдром, преваленцата на метаболниот синдром во САД, со 
осврт на половата дистрибуција и разликите по однос на расната и етничката припадност, 
изнесување на податоци од епидемиолошки студии за преваленца на метаболниот 
синдром во Европа, Јапонија, Кина, Индија и Југоисточна Азија. Во четвртиот наслов 
од првата тематска единица на воведот е даден опис на комплексниот 
патофизиолошки механизам на метаболниот синдром, во чија основа стојат 
абдоминалната дебелина и отпорноста на инсулин, со партиципирање на други фактори 
како што се генетиката, расната/етничката припадност, возраст, дисрегулација на 
масното ткиво и добиените цитокини, исхраната, воспалението, лековите, физичката 
неактивност, хормонската нерамнотежа, што доведува до развој на ова групирање на 
метаболни здравствени ризици. Во петиот наслов од првата тематска единица на 
воведот детално се опишани факторите на ризик за метаболен синдром, како и нивната 
класификација на основни, главни и нови фактори на ризик, односно на 
немодифицирачки, бихејвиорални и физиолошки фактори на ризик. Дополнително, во 
посебни 2 поднасловни тематски единици детално се опишани дебелината и 
инсулинската резистенција како главни фактори кои стојат во основата на 
патофизиолошкиот механизам на метаболниот синдром. 

 Втората тематска единица од првата глава, е посветена на каротидната 
артериска болест, со јасна дефиниција на каротидната артериска болест и причините за 
истата. Направен е посебен осврт на атеросклероточната CAD, предилекционите места за 
атеросклеротична CAD и нејзината поделба на асимптоматска и симптоматска CAD 
клинички презентирана како CVI и TIА, со јасно дадени дефиниции за CVI и TIA, според 
Американската асоцијација за срце и Американската асоцијација за мозочен удар 
(AHA/ASA) од 2009 година. Првиот наслов од втората тематска единица на 
воведот е посветен на Анатомијата на каротидните артерии, и опфаќа осум 
поднаслови кои детално ја опишуваат анатомијата на заедничката каротидна артерија, 
анатомијата на внатрешната и надворешната каротидна артерија, опис на анатомските 
варијации на заедничката каротидна артерија со детален опис на анатомските варијации 
на десната и левата заедничка каротидна артерија, анатомски варијации на каротидната 
бифуркација и анатомски варијации на разгранувањето на заедничката каротидна 
артерија. Во вториот наслов од втората тематска единица на воведот, 
кандидатката дава детален опис на епидемиологијата на каротидната артериска болест.   
Направена е детална анализа на преваленцата на CAD, преку добиентите резултати од 
различни епидемиолошки студии кои користеле различни критериуми за 
дијагностицирање на CAD, различни истражувачки алатки и студирана популација 
различна по пол, расна и етничка припадност. Анализата од резултатите на достапните 
епидемиолошки студии покажала дека преваленцата на CAD се зголемува со присуството 
на атеросклеротични фактори на ризик и возраста, и дека CAD е поврзана со зголемен 
ризик од мозочен удар и други исхемични манифестации на системска атеросклероза (на 
пример, миокарден инфаркт и смртни случаи од васкуларна природа).Кандидатката дава 
приказ на епидемиолошките податоци за морбидитетот и морталитетот од CVI и TIA во 
САД, како и податоци за годишната инциденца, преваленца и морталитет од мозочен 
удар во нашата земја. Со тоа дава јасна епидемиолошка слика на значењето на CAD како 
ризик фактор за CVI и TIA кои претставуваат едни од главните здравствени проблеми на 
светско ниво. Во третиот наслов од втората тематска единица на воведот, 
кандидатката јасно и прецизно ја опишува етиопатогенезата на каротидната артериска 
болест, систематски прикажано во 11 поднаслови кои ги опфаќаат факторите на ризик 



за атеросклероза, осетливоста за атеросклероза, атеропротективните фактори и 
патогенезата на атеросклерозата и дава прецизен опис на сите фази на атерогенезата 
(иницијација, прогресија, компликација), посебните карактеристики и видови на плаки, 
класификацијата на атеросклеротичните лезии според хистолошките карактеристики и 
клиничките импликации. Во четвртиот наслов од втората тематска единица на 
воведот е даден детален осврт на предностите и недостатоците на достапните 
дијагностичките методи за каротидна артериска болест, КТ ангиографијата, MRI 
ангиографијата и дигиталната субтракциона ангиографија и колор доплер дуплекс 
сонографијата. Анализата на предностите и недостатоците на овие дијагностички алатки, 
како и искуствата од достапната литература, направените студии и клиничкото искуство 
покажало дека недвослислено во американските и европските земји ултразвукот е 
доминатна неивазивна дијагностичка алатка за евалуација на каротидните артерии и 
проценка на степенот на нивна стеноза. Кандидатката во овој наслов ги опишува и 
критериумите за ултразвучно дијагностицирање на атеросклеротичен плак согласно 
интернационалниот консензус (Manheim intima - media thicnes consensus) од 2005 година. 
Во овој наслов е дадена и ултрасонографската поделбата на плаките според ехогеноста, 
според присуството на една или повеќе ехогени компоненти, како и според ехогените 
карактеристики површината на плакот. Исто така овој наслов го опфаќа и описот на 
критериумите за проценка на степенот на екстракранијалната каротидна стеноза: 
морфолошки врз основа на B mode (NASCET метод -North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Traial, ECST метод - Europen Carotid Surgery Traial и CC метод- Common 
Carotid Method), доплер хемодинамски и color flow хемодинамски. Посебен осврт во овој 
наслов е даден на дијагностичките консензус критериуми за ултразвучна проценка на 
каротидната стеноза кои се изготвени од мултидисциплинарен панел на експерти, преку 
приказ на поделбата на стенозата на ACI според Society of radiologist in Ultrasound 
consensus conference, од 2002 година, Сан Франциско. Кандидатката во овој наслов дава и 
опис на индиректните критериуми за хемодинамски значајна стеноза, критериумите за 
каротидна оклузија и субоклузија на ACI. 

Второто поглавје го анализира мотивот за изработка на оваа студија кој е јасно 
дефиниран. Кандидатката го потенцира фактот дека на нашето поднебје не постојат 
научни студии за асоцираноста на MetS и екстракранијална ултразвучно 
дијагностицирана CAD како ризик фактор за CVI и TIA. Навременото дијагностицирање 
на екстракранијалните атеросклеротични промени на ACI има големо значење во 
примарната и секундарна превенцијата од мозочен удар, како и адекватниот третман на 
мозочиот удар. Како главен мотив за изработка на оваа докторска дисертација, 
кандидатката го наведува благовремено препознавањето на поединци со метаболен 
синдром и нивно навремено ултразвучно евалуирање и дијагностицирање на 
екстракранијалната CAD со цел навремена и адекватна примарна и секундарна 
превенција од CVI и TIA што е од клучно здравствено и социоекономско значење. 

Во третото поглавје од докторската дисертација кандидатката ги презентира 
целите на истражувањето кои се јасно дефинирани и одредени. Примарна цел е да се 
утврди поврзноста на метаболниот синдром и каротидната артериска болест како значаен 
ризик фактор за CVI и TIA. Секундарни цели се: да се процени фреквенцијата на 
каротидна артериска болест кај испитаниците со метаболен синдром наспроти 
фреквенцијата на каротидна артериска болест кај испитаниците од контролната група; да 
се споредат клиничките, биохемиските и екстракранијалните ултрасонографските 
карактеристики на каротидните артерии кај испитаниците со метаболен синдром и 
испитаниците од контролната група; да се спореди фрекфенцијата на асимптоматската 
каротидната артериска болест кај испитаниците со метаболниот синдром наспроти 
фреквенцијата на асимптоматската каротидна артериска болест кај испитаниците од 
контролната група, со цел адекватен третман и адекватна примарна превенција од CVI и 
TIA; да се спореди фрекфенцијата на симптоматската каротидната артериска болест кај 
испитаниците со метаболниот синдром наспроти фреквенцијата на симптоматската 
каротидна артериска болест кај испитаниците од контролната група, со цел адекватен 
третман и адекватна секундарна превенција од CVI и TIA. 

Четвртото поглавје ја прикажува хипотезата на оваа докторска студија , 
односно дека постои поврзаност меѓу метаболниот синдром и екстракранијалната 
каротидната артериска болест како значаен ризик фактор за CVI и TIA. 



Петото поглавје ги прикажува материјалот и методите каде што систематски 
се претставени одредени компоненти на методологијата на испитување за нивно полесно 
следење. Кандидатката го дефинира дизајнот на студијата како аналитичка 
едноцентрична студија на пресек која е изведена во ЈЗУ ГОБ ,,8-ми септември” – Скопје. 
Истражувачки примерок содржи 160 испитаници кои ги исполнуваат вклучувачките 
критериуми. Истражувачкиот примерок е поделен во две групи: испитувана група и 
контролна група. Испитуваната група брои 80 испитаници со метаболен синдром. 
Контролната група брои 80 испитаници кои имаат 1 или 2 индивидуални метаболни 
фактори на ризик и не ги задоволуваат дијагностичките критериуми за метаболен 
синдром, но ги задоволуваат останатите вклучувачки критериуми. Испитаниците биле 
обработени клинички, биохемиски и ултрасонографски, амбулантски и/или болнички во 
ЈЗУ ГОБ „8-ми септември“ - Скопје, во периодот 2019/2020година. Студијата била 
спроведена според етичките принципи за медицински истражувања согласно 
Хелсиншката декларација. Сите испитаници потпишале писмена информирана 
согласност пред вклучувањето во оваа клиничка студија. Петото поглавје содржи два 
наслови. Првиот наслов се однесува на вклучувачките критериуми: компетентност и 
слободна воља да потпише Информирана Согласност, напишана на јазик и стил 
разбирлив за пациентот, претходно ревидирана и одобрена од Етичка комисија за 
истражување на луѓе на Медицински Факултет при УКИМ; Мажи и жени на возраст ≥ 18 и 
≤ 80 години; испитаници со метаболен синдром кои ги задоволуваат дијагностичките 
критериуми за метаболен синдром според NCEP ATP III (National Cholesterol Education 
Program, Adult Treatment Panel III) кои подразбираат присуство на било кои три или 
повеќе од доленаведени параметри: 1. Абдоминална дебелина - покачени вредности за 
обем на половината мажи ≥ 102cm (40 in), жени ≥ 88 cm (35 in), 2. Покачени 
триглицериди ≥ 150 mg/dL (1,69 mmol/L), или третман со лекови за покачени 
триглицериди (на пример фибрати или nicotinic acid), 3. Намалени вредности за 
HDL холестеролот мажи < 40 mg/dL (1,03 mmol/L), жени <50 mg/dL (1,29 mmol/L), или 
третман со лекови за намалени вредности за HDL холестеролот (на пример фибрати или 
nicotinic acid), 4. покачени вредности на крвниот притисок: систолен ≥ 130 mmHg и/или 
дијастолен ≥ 85 mmHg; или третман со лекови за хипертензија, 5. покачени вредности на 
гликемија на гладно ≥ 100 mg/dL (5,6 mmol/L); или третман со лекови за покачена 
гликемија; Согласност да се извршат сите процедури според протоколот. Вториот 
наслов се однесува на исклучувачките критериуми: лоша конфигурација на вратот, 
односно кус и дебел врат и други физиолошки и патолошки абнормалности на вратот, кои 
што технички би го попречиле ултрасонографското испитување; aнатомски ангиолошки 
варијации како што е високо поставена каротидна бифуркација и достапност на само 
краток сегмент од ACI кои што ја попречуваат егзактноста на ултрасонографската 
проценка; операции или други извршени интервенции на каротидните артерии, како што 
се перкутана транслуминална ангиопластика - ПТА, тромбендартеректомија, поставување 
на стент на каротидните артерии, bypass на a. subclavia и ACI и останати јатрогени 
процедури и интервенции со кои има егзогено влијаните на луменот и/или ендотелот на 
каротидните артерии; малолетни лица; трудници и доилки; нерепонибилна умбиликална 
хернија, туморозни промени на абдоменот, асцитес и останати состојби кои доведуваат до 
сигнификантно зголемување на обемот на половината, а кои не се поврзани со 
абдоминална обезност и кои како такви би ги компромитирале резултатите од мерењето 
на обемот на половината; пациенти кај кои судски им е одреден старател и кои правно не 
смеат да одлучуваат самостојно; недоволна желба, соработка или друг вид на спреченост 
да се извршат сите процедури според протоколот. Кандидатката во петото поглавје дава 
детален опис на сите методи, како и на начиот и материјалите со кои тие се изведуваат. 
Согласно NCEP ATP III дијагностичките критериуми, за одредување на абдоминалната 
дебелина, во оваа студија бил мерен обемот на половината со мека лента, кој е 
едноставен, практичен, евтин, неинвазивен и многу информативен метод. Kрвниот 
притисок бил мерен со стандарден сфигмоманометар со манжетни со соодветна големина 
и аускултаторна метода препорачани во седмиот извештај на Заедничкиот национален 
комитет за превенција, откривање, проценка и третман на висок крвен притисок (Seventh 
Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure). Биле правени најмалку две мерења и просекот се евидентирал. За 
проценка на метаболните параметри, лабораториски биле иследени гликемија на гладно 



во крвта (FBG), триглицериди и липопротеинскиот холестерол со висока густина (HDL-C), 
со земање на примероци на венска крв после целоноќно нејадење и избегнување на 
течности. Биохемиските анализи биле изработени во матичната лабораторија при ГОБ „8 
- ми септември“ - Скопје. Диференцирање на асимптоматската од симптоматската CAD се 
вршела со клиничката проценка со анамнеза и комплетен невролошки статус по 
стандарден протокол, а за дополнително објективизирање на симптоматската CAD се 
користела и КТМ од медицинската историја, која не била правена ексклузивно за 
студиските цели, туку како стандардна дијагностичка процедура, во склоп на нивниот 
медицински третман. Проценката за постоење на CAD била правена со 
ултрасонографското иследување на екстракранијалните каротидни артерии со апарат 
(Esaote MyLab™70 XVG), со линеарна сонда со трансмисиона фрекфенција од 7,5 MHz. 
Кандидатката дава детален опис на општите карактеристики на екстракранијалниот 
ултразвучен преглед на каротидните артерии. За проценката на постоење на CAD била 
ултрасонографски евалуирана ACI, исто така била мерена и IMT на задниот ѕид од ACC. 
За нормална вредности на IMT се сметале вредностите помали или еднакви на 1 mm, 
секоја вредност над 1,5 mm се сметала за атеросклеротичен плак. Ултрасонографската 
проценка за постоење на CAD се правела според ултразвучни консезус критериуми за 
каротидна стеноза (Society of radiologist in Ultrasound consensus conference, од 2002, Сан 
Франциско), преку приказ на поделбата на стенозата на ACI: I отсуство на стеноза, 
нормален наод, ИМК нормален, без плаки, PSV <125cm/s, ACI/ACC однос на PSV <2, EDV 
<40cm/s; II степен на стеноза <50%, ИМК задебелен, присутен плак <50%, PSV <125cm/s, 
ACI/ACC однос на PSV <2, EDV <40cm/s; III степен на стеноза 50-69%, ИМК задебелен, 
видлив плак >50%, PSV 125-230 cm/s, ACI/ACC однос на PSV 2-4, EDV 40-100 cm/s; IV 
степен на стеноза 70% до субоклузија (до 99%), видливо стеснување >50%, PSV >230 cm/s, 
ACI/ACC однос на PSV >4, EDV >100cm/s; V степен- субоклузија /речиси оклузија, 
изразито стеснување, скоро облитерирана артерија, PSV може да биде низок или да не се 
детектира, ACI/ACC однос на PSV- варијабилен, EDV – варијабилен;VI степен- оклузија, 
нема проток, се гледа луменот, PSV нема проток, недектибилен, ACI/ACC однос на PSV- не 
е применливо, EDV – не е применливо. 

Во следното шесто поглавје е прикажана статистичката анализа на податоците 
која е направена во статистичкиот програм SPSS for Windows 23.0. Податоците од интерес 
се прикажани табеларно и графички. За тестирање на дистрибуцијата на податоците е 
користен Kolmogoorov-Smirnov test. Квалитативните белези се прикажани со 
дистрибуција на фреквенции (апсолутна и релативна застапеност), квалитативните со 
просечни вредности, стандардна девијација, медијана и интерквартилен ранг. За 
споредување на формираните групи пациенти, во зависност од видот и дистрибуцијата на 
податоците, користени се параметарски (t-test for independent samples. Analysis of 
Variance) и непараметарски тестови за независни примероци (Mann-Whitny U test, Chi-
square test, Fisher-exact test, Analysis of Variance test). За ниво на сигнификантност, 
односно значајност земена е, вредноста на p<0.05. 

Резултатите од истражувањето се прикажани во седмото поглавје. 
Добиените резултати од спроведената статистичка анализа се прикажани прегледно 
во табели и графикони поделени во 3 наслови, со 17 поднаслови. Првиот наслов се 
однесува на анализа на фрекфенцијата на CAD кај испитаниците со MetS (ИГ) и 
испитаниците без MetS (КГ). Согласно добиените резултати, CAD била 
дијагностицирана кај 77 (96,25%) испитаници од ИГ и кај 34 (42,5%) испитаници од КГ. 
Почестата фреквенција на испитаници со CAD во ИГ и статистички се потврди како 
сигнификантна, за p<0.0001. Овој статистички резултат сугерира на заклучок дека 
метаболниот синдром е сигнификантно асоциран со CAD. Во однос на половата 
дистрибуција, резултатите од статистичката анализа покажуваат дека полот на 
испитаниците од испитуваната и контролна група нема сигнификантно влијание на 
зачестеноста на CAD (p=0.085, p=0.58, соодветно); Во однос на возрасната дистрибуција, 
испитаниците од ИГ со и без CAD не се разликуваат сигнификантно во однос на нивната 
просечна возраст (p=0.39). Испитаниците од КГ со CAD и без CAD имале статистички 
сигнификантна разликата во просечната возраст од 15,6 години (p<0.0001). Во вториот 
наслов е прикажана статистичката анализа на клиничките, биохемиските и 
ултрасонографските карактеристики кај испитуваната и контролната група, 
разчленети и детално опишани во 14 поднаслови. Во првиот, вториот и третиот и 



четвртиот поднаслов се прикажани резултатите од статистичката анализа за крвниот 
притисок, систолниот крвен притисок (СКП), дијастолниот крвен притисок (ДКП) и 
медикаментозен третман за хипертензија (HTA). Резултатите од статистичката анализа 
покажаа дека испитаниците со метаболен синдром сигнификанто почесто од 
испитаниците без метаболен синдром имаа покачен систолен крвен притисок (p<0.0001), 
односно 72 (90%) испитаници од ИГ наспроти 36 (45%) испитаници од КГ имаа покачен 
систолен крвен притисок. Резултатите покажуваат статистички сигнификантна разликата 
од 19,1 mmHg меѓу просечните вредности за СКП на испитаниците од ИГ и КГ, 
(p<0.0001). Сигнификантно повисоки вредности на СКП имаа испитаниците со метаболен 
синдром. Во однос на полова дистрибуција кај испитаниците од ИГ со метаболен 
синдром, машките испитаници сигнификантно почесто од женските испитаници имаа 
покачен систолен крвен притисок (p=0.031). Во КГ беше потврдена сигнификантна 
разлика во возраста, меѓу испитаниците со покачен и нормален систолен крвен притисок 
(p=0.000001). Резултатите од статистичката анализа покажаа дека испитаниците со 
метаболен синдром сигнификанто почесто од испитаниците без метаболен синдром имаа 
покачен дијастолен крвен притисок (ДКП) (p=0.00024), односно 53 (66,25%) испитаници 
од ИГ наспроти 30 (37,5%) испитаници од КГ имаа покачен ДКП. Испитаниците од КГ со 
и без покачен ДКП, имаа статистички значајна разлика во вредностите за просечната 
возраст од 11,4 години (p=0.0002). Разликата од 5,9 mmHg за просечните вредности на 
ДКП меѓу ИГ и КГ статистички се потврди како сигнификантна за вредност на p=0.0015. 
Сигнификантно повисоки вредности на ДКП имаа испитаниците со метаболен синдром. 
За p<0.0001 се потврдила статистичка сигнификантна разлика во дистрибуција на 
испитаници со и без третман за HTA, а во зависност од присутен/отсутен метаболен 
синдром. Терапија за HTA значително почесто примале испитаниците со метаболен 
синдром. Во однос на возрасната дистрибуција, на третман за HTA сигнификантно бea 
постари испитаници и во ИГ (p=0.042), и во КГ (p<0.0001). Во петтиот поднаслов се 
прикажани резултатите од статистичката анализа за абдоминалната дебелина, 
одредувана преку обемот на половината. Испитаниците од двете групи не се разликуваа 
сигнификантно во однос на фреквенцијата на зголемен обем на половина (ОП) (p=0.19). 
Незначајно почесто зголемен обем на половина имаа испитаниците од ИГ 51 (63,75%) vs 
43 (53,75%). Во однос на возрасната дистрибуција, возраста на испитаниците со зголемени 
и нормални вредности на ОП беше сигнификантно различна кај испитаниците без 
метаболен синдром (p=0.016), како резултат на значајно помлади испитаници со 
зголемен обем на половина споредено со возраста на испитаниците со нормален обем на 
половина (53,84 ± 14,1 vs 61,16 ± 12,3). Во шестиот и седмиот поднаслов се прикажани 
резултатите од статистичката анализа за покачени вредности на гликемија на гладно и 
терапија за покачена гликемија на гладно. Покачени вредности на гликемија на гладно 
сигнификантно почесто беа измерени кај испитаниците со MetS, споредено со 
испитаниците без MetS (p<0.0001). Согласно прикажаните резултати, 55 (68,75%) 
испитаници од ИГ, а 10 (12,5%) од КГ имаа зголемена гликемија на гладно. Испитаниците 
од испитуваната и контролната група имале сигнификантно различни серумски 
вредности на глукоза на гладно (p<0.0001). Испитаниците со метаболен синдром 
сигнификантно почесто од испитаниците без метаболен синдром примале терапија за 
покачена гликемија – 36 (45%) vs 5 (6.25%); p<0.0001. Во осмиот и деветиот 
поднаслов се прикажани резултатите од статистичката анализа за застапеноста на 
покачени вредности триглицеридите и терапија за покачени вредности на триглицериди. 
Серумските триглицериди имаа покачени вредности кај 43 (53,75%) испитаници од ИГ и 
10 (12,5%) испитаници од КГ. Почестата застапеност на покачени триглицериди во 
групата со метаболен синдром наспроти групата без метаболен синдром и статистички се 
потврдила како сигнификантна, односно значајна (p<0.0001). Статистичка 
сигнификантна разлика се потврдила во концентрацијата на серумските триглицериди 
меѓу испитуваната и контролна група (p<0.0001),со повисоки просечни и медијални 
вредности за истите кај ИГ. Медикаментозна терапија за покачени триглицериди 
примале 31 (38,75%) испитаници од ИГ, наспроти 2 (2,5%) испитаници од КГ, и разликата 
била статистички значајна со сигнификантност од p<0.0001. Во десетиот и 
единаесетиот поднаслов се прикажани резултатите од статистичката анализа за 
застапеноста на намалени вредности на серумски HDL, кои биле регистрирани кај повеќе 
од половина испитаници со метаболен синдром, односно 42 (52,5%) испитаници, и кај 5 



(6,25%) испитаници без метаболен синдром. За p<0.0001 се потврдила статистичка 
сигнификантна разлика меѓу двете анализирани групи испитаници, во однос на 
намалени и нормални вредности на HDL во серум. Намалени вредности биле значајно 
почесто измерени кај испитаниците со метаболен синдром. Во однос на возрасната 
дистрибуција, возраста кај испитаниците од ИГ со метаболен синдром имала 
сигнификантно влијание на серумскиот HDL холестерол (p=0.026). Испитаниците со 
намалени серумски концентрации на HDL биле сигнификантно помлади од 
испитаниците со нормални вредности. Резултатите од статистичката анализа покажале 
дека испитаниците од ИГ со метаболен синдром имале сигнификантно пониски серумски 
концентрации на HDL во споредба со испитаниците од КГ без метаболен синдром 
(p<0.0001). Испитаниците со метаболен синдром сигнификантно почесто од 
испитаниците без метаболен синдром биле на терапија за намален HDL во серум 
(p<0.0001). Во дванаесетиот поднаслов се прикажани резултатите за покачени 
триглицериди, а намален HDL во серум. Статистичка сигнификантна биле разликата 
во дистрибуција на испитаници со и без покачени триглицериди и намален HDL, меѓу 
испитуваната и контролна група испитаници (p<0.0001). Во однос на возрасната 
дистрибуција, возраста на испитаниците со метаболен синдром имала сигнификантно 
влијание на серумската концентрација на триглицериди и HDL холестерол (p=0.017). Во 
тринаесетиот и четиринаесетиот поднаслов се прикажани резултатите за 
дистрибуцијата на испитаниците од двете групи во однос на степенот на каротидна 
стеноза, симптоматска и асимптоматска CAD. Согласно прикажаните резултати, I 
степен на стеноза односно нормален наод беше присутен кај 3 (3,75%) испитаници од ИГ 
и 46 (57,5%) од КГ; II степен на стеноза кај 63 (78,75%) испитаници од ИГ и 34 (42,5%) од 
КГ; наод на III, IV, V и VI степен на каротидна стеноза имаа само испитаниците од ИГ, 
при што 3 (3,75%) од нив имаа најтежок, VI - ти степен на стеноза. Согласно резултатите 
за возрасната дистрибуција степенот на каротидна стеноза зависел сигнификантно од 
возраста на испитаниците без метаболен синдром (p<0.0001). Во оваа група, 
сигнификантно постари биле испитаниците со II степен на стеноза наспроти 
испитаниците со I степен, односно нормален наод (66,4 ± 8,6 vs 50,6 ± 12,9). CAD била 
симптоматска кај 52 (67,5%) пациенти од ИГ, и кај само 2 (5,9%) пациенти од КГ, додека 
со асимптоматска CAD била регистрирани 25 (32,47%) испитаници од ИГ и 32 (94,12%) од 
КГ. Почестиот наод на симптоматска CAD кај испитаниците со MetS споредено со 
испитаниците од КГ, и почестиот наод на асимптоматска кај испитаниците без MetS и 
статистички се потврди како сигнификантен, односно значаен (p<0.0001). Кај 
испитаниците со симптоматска CAD од ИГ, CVI или TIA несигнификантно различно биле 
дијагностицирани кај женските и машки испитаници (p=0.89). CVI имале 20 (47,7%), 
женски и 22 (52,4%), машки испитаници, TIA била подеднакво регистрирана кај женските 
и машки испитаници од ИГ 5 (50%). Кај испитаниците со симптоматска CAD од КГ, 2 
испитаници имале CVI, еден од женски пол и еден од машки пол. Во однос на возрасната 
дистрибуција, статистичката анализа не потврдила сигнификантно различна просечна 
возраст на испитаниците со CVI и TIA од ИГ (68,8 ± 9,1 и 67,8 ± 8,9 години, соодветно; 
p=0,75). Третиот наслов ги опфаќа резултатите за генералните карактеристки на 
истражувачкиот примерок, систематизирани во три посебни поднаслови кои ги 
содржат резултатите за демографските карактеристики на истражувачкиот примерок, 
посебните карактеристики на ИГ и КГ. Првиот поднаслов ги содржи резултатите за 
демографските карактеристики на истражувачкиот примерок. Во однос на половата 
дистрибуција испитаниците од двете групи биле хомогени во однос на половата 
структура, односно, статистички несигнификантна била разликата во дистрибуција на 
женски и машки испитаници меѓу испитуваната и контролна група (p=0.2). Разликата во 
просечната возраст од 11,3 години меѓу ИГ и КГ статистички се потврдила како 
сигнификантна, за вредност на p<0.0001. Испитаниците со метаболен синдром биле 
значајно постари од испитаниците без метаболен синдром. Во вториот поднаслов, кој 
се однесува на посебните карактеристики на ИГ, резултатите за дистрибуцијата на 
испитаниците од ИГ во однос на бројот на метаболни ризик фактори како компоненти на 
MetS, покажуваат дека најчесто биле застапени испитаници со 4 ризик фактори со 34 
(42,5%), следено од 24 (30%) испитаници со 3 ризик фактори и 22 (27,5%) испитаници со 5 
метаболни ризик фактори. Не била најдена статистичка сигнификантна разлика меѓу 
женските и машки испитаници со метаболен синдром во однос на бројот на метаболни 



ризик фактори (p=0.38). Не била најдена статистички сигнификантна разлика во однос 
на возрасната дистрибуција на испитаниците од ИГ со различен број на метаболни ризик 
фактори (p=0.72). Резултатите од статистичката анализа за застапеноста на CAD кај 
испитаниците од ИГ со различен број на компоненти на MetS покажуваат дека CAD била 
дијагностицирана кај 21 (87,5%) испитаници со 3 метаболни ризик фактори и кај сите 
испитаници со 4 и 5 ризик фактори. Со тоа и статистички се потврдува дека испитаниците 
со помал број на ризик фактори за метаболен синдром имаат значајно поретко каротидна 
артериска болест (p=0.026). Резултатите од статистичката анализа за застапеноста на 
симптоматска CAD кај испитаниците од ИГ со различен број на компоненти на MetS 
покажале застапеност на симптоматска CAD кај 13 (61,9%) испитаници со 3 метаболни 
ризик фактори, кај 22 (64,7%) со 4 ризик фактори, и кај 17 (77,3%) со 5 ризик фактори. 
Испитаниците со и без CAD се разликуваат сигнификантно во однос на бројот на 
метаболни ризик фактори како компонети на MetS (p=0.026). Резултати ја покажуваат 
следнава застапеноста на поединечните метаболни ризик фактори во ИГ: HTA и/или 
третман за HTA имале 79 (98,75%) испитаници, покачени триглицериди во серум и/или 
третман за покачени триглицериди 68 (85%) испитаници, намален серумски HDL 
холестерол и/или треман за намален HDL холестерол имале 62 (77,5%) испитаници, 
покачени вредности на гликемија на гладно и/или треман за покачена гликемија на 
гладно имале 58 (72,5%) испитаници, абдоминална дебелина иамле 51 (63,75%) 
испитаник. Резултатите за половата дистрибуција кај ИГ, во однос на поединечната 
застапеност на метаболните ризик фактори, покажуваат дека тие се разликуваат 
сигнификантно само во однос на зачестеност на покачени серумски триглицериди и/или 
третман за покачени триглицериди како ризик фактор, оваа разлика била сигнификантно 
различна кај женските и машки испитаници (p=0.016). Резултатите за возрасната 
дистрибуција кај ИГ, во однос на поединечната застапеност на метаболните ризик 
фактори, покажуваат дека тие не се разликуваат сигнификантно во однос на зачестеност 
на ниеден метаболен ризик фактор како поединечна компонентна на MetS. Бројот на 
метаболни ризик фактори не се разликува сигнификантно кај испитаниците од ИГ со 
симптоматска и асимптоматска CAD (p=0.5). Резултатите од статистичката анализа 
покажуваат дека во групата со MetS, не е најдена сигнификантна разлика меѓу 
испитаниците со симптоматска и асимптоматска CAD во однос на застапеност на 
абдоминална дебелина (p=0.46), покачени серумски триглицериди и/или третман за 
покачени триглицериди (p=0.77), намален серумски HDL холестерол и/или третман за 
намалени вредности на HDL холестерол (p=0.78), покачен крвен притисок и/или третман 
за покачен крвен притисок (p=0.15), покачени вредности на гликемија на гладно и/или 
третман за покачени вредности на гликемија на гладно (p=0.08). Степенот на каротидна 
стеноза сигнификантно се разликуваше меѓу испитаниците од ИГ, со симптоматска и 
асимптоматска CAD (p=0.00004). Испитаниците со симптоматска и асимптоматска CAD 
имале најчесто II степен на стеноза, и тоа кај 42 (80,77%) и 21 (84%), соодветно. Не биле 
детектирани испитаници со асимптоматска CAD со IV, V и VI степен на каротидна стеноза. 
Третиот поднаслов се однесува на резултатите за посебните карактеристики на 
контролната група. Во однос на бројот на поединечни метаболни ризик фактори кај КГ, 
47 (58,75%) имале 1 метаболен ризик фактор, а кај останатите 33 (41,25%) испитаници од 
оваа група биле присутни 2 метаболни ризик фактори и при тоа не била најдена 
статистичка сигнификантна разлика во половата дистрибуција во зависност од бројот на 
метаболни фактори на ризик (p=0.26). Резултатите за возрасната дистрибуција во однос 
на бројот на метаболни ризик фактори кај КГ, покажуваат дека бројот на метаболни 
ризик фактори сигнификантно зависи од нивната возраст (p=0.000013). Значајно 
постари биле испитаниците со 2 ризик фактори. Резултатите од статистичката анализа за 
застапеноста на поединечните метаболни ризик фактори кај испитаниците од КГ 
покажуваат дека најчесто застапен метаболен ризик фактор е абдоминалната дебелина, 
присутна кај 43 (53,75%) испитаници, потоа по зачестеноста следат хипертензијата и/или 
третман за HTA кај 40 (50%) испитаници, покачени серумски триглицериди и/или 
третман за покачени триглицериди кај 12 (15%) испитаници, покачени вредности на 
гликемија на гладно и/или третман за покачена гликемија на гладно кај 11 (13,75%) 
испитаници, и намален серумски HDL холестрол и/или третман за намален HDL 
холетерол кај 7 (8,75%) испитаници. Резултатите од статистичкаат анализа не покажаа 
статистичка сигнификантна разлика за половата дистрибуција кај КГ, во однос на 



поединечната застапеност на метаболните ризик фактори (p>0.05). Резултатите од 
статистичката анализа за возрасната дистрибуција кај испитаниците од КГ по однос на 
поединечните метаболни ризик фактори, покажаа дека возраста на испитаниците од КГ 
имаше сигнификантно влијание на обемот на половина (p=0.016) и на крвниот притисок 
(p<0.0001). Во КГ CAD била регистрирана кај вкупно 34 испитаници, од кои 2 (5,88%) 
испитаника биле со симптоматска CAD, додека 32 (94,11%) испитаника биле со 
асимптоматска CAD. Резултатите од статистичката анализа за застапеноста на 
симптоматска и асимптоматска CAD кај испитаниците од КГ по однос на бројот на 
метаболни ризик фактори, покажуваат дека вкупно двајца испитаници од КГ со 
симптоматска CAD имаа 2 метаболни ризик фактори, додека кај испитаниците со 
асимптоматска CAD, со 2 метаболни ризик фактори биле регистрирани 18 (56,25%) 
испитаници. Статистичка сигнификантност за p=0.017 била најдена при испитување на 
асоцираноста на половата дистрибуција кај испитаниците со асимптоматска CAD од КГ со 
бројот на метаболни ризик фактори. Жените биле застапени со 6 (42,9%) испитаници во 
групата со еден ризик фактор, мажите со 8 (57,1%) испитаници. Во групата со 2 ризик 
фактори, жените биле застапени со 15 (83,3%) испитаници, мажите со 3 (16,7%) 
испитаници. Статистичката анализа за возрасната дистрибуција во однос на бројот на 
метаболни ризик фактори кај испитаниците од КГ со асимптоматска CAD, покажала дека 
возраста на испитаниците од КГ со асимптоматска CAD, била несигнификантно различна 
во зависност од бројот на метаболни фактори на ризик (p=0.19). Резултатите од 
статистичката анализа покажуваат дека во групата без метаболен синдром, не била 
најдена сигнификантна разлика меѓу испитаниците со симптоматска и асимптоматска 
каротидна артериска болест во однос на сите метаболни ризик фактори, односно, во однос 
на застапеност на абдоминална дебелина (p=1.0), покачени серумски триглицериди 
(p=0.58), намалени серумски вредности на HDL холестерол (p=0.28), покачен крвен 
притисок (p=0.45) и покачени вредности на гликемија на гладно (p=1.0). Кај КГ со наод на 
II степен на стеноза биле двајцата испитаници со симптоматска CAD и сите 32 
испитаници со асимптоматска CAD.  

Дискусијата на докторската дисертација која опфаќа детална анализа на 
добиените резултати е елаборирана во деветото поглавје, организирано во 5 
наслови и 8 поднаслови. Кандидатката систематизирано во одделни целини дава 
толкувања на добиените резултати  и ги споредува со објавени релевантни резултати од 
современи автори кои дале значителен придонес во обработка на оваа проблематика. 
Широкиот спектар на достапни современи истражувачки студии и објавени резултати го 
оправдува и го прави актуелно ова истражување. Во првиот и вториот наслов од 
дискусијата е дадено образложение за поврзаност на MetS со екстракранијалната 
атеросклеротична CAD како ризик фактор за CVI и TIA, и застапеноста на CAD кај ИГ и 
КГ, преку анализа на преваленцата, половата и возрасната дистрибуција. Во однос на 
половата дистрибуција испитаниците од двете групи биле почесто од женски пол, што е 
во согласност со резултатите од најголемиот број од студии кои истражувале половата 
дистрибуција кај испитаници со MetS и ја потврдува поголемата дистрибуција на MetS кај 
жените. Возрасната дистрибуција кај двете групи покажува разликата во просечната 
возраст од 11,3 години која статистички се потврдила како сигнификантна, за вредност на 
p<0.0001, односно испитаниците со MetS биле значајно постари од испитаниците без 
MetS, што е во согласност со возрасната дистрибуција на MetS од најголем број од 
истражувањата. Така во студијата на Li et al. како и во повеќето други испитувања 
испитаниците со MetS се повозрасни во споредба со испитаниците кои не ги задоволуваат 
критериумите за MetS. Резултатите од истражувањето на Li et al. покажале зголемување 
на преваленцата со возраста и кај двата пола. Резултатите од оваа докторска дисертација 
се во во согласност со податоците од литературата и резултатите од направените 
истражувања, односно е потврдена значајна асоцијација на MetS со CAD како значаен 
ризик фактор за CVI и TIA. Почестата фреквенција на испитаници со CAD во ИГ, во 
споредба со фрекфенцијата на CAD кај испитаниците од КГ и статистички се потврдила 
како сигнификантна, за p<0.0001. Овој статистички резултат сугерира на заклучок дека 
CAD е сигнификантно асоцирана со MetS. Ова уште еднаш го потврдува и подржува 
фактот дека групирањето на метаболните ризик фактори во MetS има големо клиничко 
значење во идентификувањето на ранлива популација со CAD како значаен ризик фактор 
за CVI и ТIA и нивна навремена и адекватна примарна и секундарна првенција. Во 



третиот наслов се разгледуваат клинички, биохемиски и екстракранијални 
ултрасонографски карактеристики на каротидните артерии кај испитаниците со и без 
MetS. Кандидатката преку 8 поднаслови прави детален преглед и анализа на резултатите 
од достапните релeвантни истражувања за секоја компонета на MetS и истите ги 
споредува со резултатите од докторската дисертација. Имено, направената анализа на 
резултатите од достапните истражувања за застапеноста на HTA и/или третман за HTA 
како компонента на MetS, покажала поголема застапеност на истата кај испитаниците со 
MetS, во споредба со испитаници без MetS. Во однос на процентуалната застапеност на 
HTA и/или третман за HTA како компонета на MetS во најголем број од достапните 
истражувања е добиен висок процент на застапеност. Така во PAMELA (Pressioni Arteriose 
Monitorate E Loro Associazioni) студијата дури 80% од субјектите со MetS имале 
хипертензија. Во студијата на Aline Longo et al. била добиена застапеност на HTA од дури 
100% кај испитаниците со MetS. Во оваа докторска дисертација HTA и/или Третман за 
HTA била застапена кај 79 (98,75%) испитаници со MetS. Овие добиени резултати се во 
согласност со резултатите од достапните истражувања. Во направената анализа на 
резултатите од научните истражувања за застапеноста на зголемената абдоминалана 
дебелина, е прикажан висок процент на застапеност, но хетерогеност во однос на 
добиените резултати за процентуална застапеност, која се движела од 56,8% во студијата 
на Kürsat Gündogan M.D., до 95,41% (OR: 353.13; 95% CI: 136.16-915.81) во студијата на 
Wiliane J. T. Marbou и Victor Kuete. Во оваа докторска дисертација абдоминална дебелина 
била застапена кај 51 (63,75%) испитаник со MetS. Овие резултати се во согласност со 
процентуалниот распон на застапеност на абдоминалната дебелина како компонента на 
MetS во достапните истражувања. Кандидатката прави опсежна анализа на резултатите од 
бројни научни истражувања за застапеноста на гликемијата на гладно, како компонета на 
MetS, како и анализа на нејзината полова и возрасна дистрибуција. Резултатите од оваа 
докторска дисертација покажале застапеност на покачени вредности на гликемија на 
гладно и/или третман за покачена гликемија на гладно кај 58 (72,5%) испитаници со 
MetS. Овие резултати се во согласност со анализата на резултатите од истражувањата за 
застапеноста на гликемијата како компонента на MetS, со најголемо совпаѓање со 
резултатите од студијата на Aline Longo et al. каде покачени вредности на гликемија на 
гладно биле застапени со 75,6%. Резултатити од досегашните истражувања покажуваат 
различна застапеност на покачените триглицериди во серум кај испитаниците со MetS. Во 
споредба со досегашните истражувања во оваа докторска дисертација се добиени 
повисоки вредности (85%) за застапеноста на покачените триглицериди и/или треман за 
покачени триглицериди како поединечна компонента кај испитаниците со MetS. 
Односно, највисоки вредности за покачени триглицериди во серум кај испитаниците со 
MetS од досегашните истражувања се добиени кај Wiliane J. T. Marbou и Victor Kuete од 
53,97%. Во оваа докторска дисертација статистичките резултати покажале застапеност на 
намален серумски HDL холестерол и/или терапија за намалени вредности на HDL 
холестерол кај 62 (77,5%) испитаници. Овие резултати се најблиски до резултатите од 
студијата на Aline Longo et al. кои покажале процентуална застапеност на намалени 
вредности на HDL како компонента на MetS од 78,0%. Кандидатката прави анализа на 
резултатите од повеќе студии за ултрасонографските карактеристики на CAD, по однос на 
повеќе параметри, возраст, пол, раса, степен на стеноза, како и преваленцата на 
асимптоматската и симптоматската CAD. Во оваа докторска дисертација, резултатите за 
степенот на каротидна стеноза сигнификантно се разликуваат меѓу испитаниците од ИГ, 
со симптоматска и асимптоматска CAD (p=0.00004). Испитаниците со симптоматска и 
асимптоматска CAD и MetS најчесто имале II степен на стеноза и тоа кај 42 (80,8%) и 21 
(84%), соодветно; не биле детектирани испитаници со асимптоматска CAD и MetS со 
степен IV, V и VI на стеноза. Постојат инсуфициентни податоци од литературата и мал 
број на студии кои правеле иследување за асоцираноста на MetS и CAD во однос на 
степенот на каротидна стеноза согласно Ултразвучните консензус критериуми. Оваа 
докторска дисертација, е всушност единствена која прави екстензивна анализа на 
асоцијацијата на MetS, на појавата на CAD и нејзините ултразвучни карактеристики 
согласно Ултразвучните консензус кретериуми за CAD, заедно со клиничките и 
биохемиските карактеристики на испитаниците со и без MetS. Во четвртиот и петиот 
наслов кандидатката ги споредува сопствените резултати со резултатите од досегашните 
истражувања за фрекфенцијата на асимптоматската и симптоматската CAD кај 



испитаниците со и без MetS. Во оваа докторска дисертација имало вкупно 57 испитаници 
со асимптоматска CAD, од кои 25 биле испитаници со MetS од ИГ и 32 испитаници без 
MetS од КГ, додека симптоматската CAD била регистрирана кај 52 (67,53%) испитаници со 
MetS од ИГ, и кај само 2 (5,88%) испитаници од КГ. Почестиот наод на симптоматска CAD 
кај испитаниците со MetS споредено со испитаниците од КГ, и почестиот наод на 
асимптоматска кај испитаниците без MetS статистички е потврден како сигнификантен, 
односно значаен (p<0.0001). Резултатите од оваа докторска дисертација за застапеноста 
на симптоматската CAD кај испитаници со MetS, се разликуваат со резултатите на 
останатите анализирани студии, односно е во повисок процент на застапеност. Но, сепак 
мора да се истакне многу важниот факт дека не постојат доволно истражувања за 
дистрибуцијата на симптоматската и асимптоматската CAD кај испитаници со MetS, исто 
така не постојат доволно податоци и во достапната литература. Ваквиот пристап на 
анализа на асоцијацијата на MetS и симптоматаската CAD, преку одредување на степен на 
стеноза е една од причините кои ја прават оваа докторска дисертација уникатна по многу 
нешта.  

Во деветото поглавје врз основа на анализата на податоците и добиените 
резултати од истражувањето кандидатката ги формулира заклучоците од истражувањето. 
Уникатните откритија на оваа студија се дека испитаниците со MetS, идентификувани со 
клинички применливи NCEP ATP III критериуми, имаат значително поголема 
фрекфенција на CAD (96,25%), во споредба со испитаниците кои немаат MetS (42,5%), а 
имаат еден или два индивидуални метаболни ризик фактори. Почестата фреквенција на 
пациенти со CAD во ИГ и статистички се потврди како сигнификантна, за p<0.0001. Овој 
статистички резултат сугерира на заклучок дека MetS е сигнификантно асоциран со CAD. 
Компаративната анализа на клиничките, биохемиските и екстракранијалните 
ултрасонографски карактеристики на каротидните артерии кај испитаниците со MetS и 
испитаници без MetS, покажува дека испитаниците со метаболен синдром 
сигнификантно почесто од испитаниците без метаболен синдром имале: покачен 
систолен крвен притисок (p<0.0001), дијастолниот крвен притисок, почесто примале 
терапија за HTA, имале почесто покачени вредности на гликемија на гладно и почесто 
примале терапија за покачена гликемија на гладно (p<0.0001), имале почестата 
застапеност на покачени триглицериди (p<0.0001), почесто имале намалени вредности 
на серумски HDL (p<0.0001). Пациентите од двете групи не се разликувале 
сигнификантно во однос на фреквенцијата на зголемен обем на половина (p=0.19). 
Незначајно почесто зголемен обем на половина имале испитаниците од ИГ 63,75% vs 
53,75%. Анализата на екстракранијалните ултрасонографски карактеристики на 
каротидните артерии, покажала значајна поврзаност на MetS со напредната каротидна 
стеноза кај ИГ за разлика од КГ. Во оваа докторска дисертација имало вкупно 57 
испитаници со асимптоматска CAD, од кои 25 (32,47%) биле испитаници со MetS од 
испитуваната група и 32 (94,12%) испитаници без MetS од контролната група. 
Симптоматска CAD била регистрирана кај вкупно 54 испитаници, 52 (67,53%) испитаника 
од групата со MetS и 2 (5,88%) испитаника од групата без MetS, но со 1 и/или 2 метаболни 
ризик фактори. Кај групата испитаници со MetS, CVI имале 42 испитаника (20 (47,7%) 
женски и 22 (52,4%) машки испитаници), TIA имале 10 испитаника, подеднакво 
регистрирана кај женските и машки испитаници од ИГ 5 (50%). Кај испитаниците со 
симптоматска CAD од КГ, 2 испитаници имале CVI, еден од женски пол и еден од машки 
пол. Почестиот наод на симптоматска CAD кај пациентите со метаболен синдром 
споредено со пациентите од КГ, и почестиот наод на асимптоматска кај пациентите без 
метаболен синдром и статистички се потврди како сигнификантен, односно значаен 
(p<0.0001). Ова открите упатува на силната, јасна и недвосмилена асоцијација на MetS со 
CAD како етиолошки чинител за исхемични мозочни случувања како најголема штетна 
последица по мозочното ткиво како краен орган. Ова откритие ќе помогне во адекватен и 
навремен пристап во третманот на CVI и TIA кој е етиолошки асоциран со 
екстракранијална атеросклеротична CAD, но и избор на навремени и правилни 
превентивни страгии за секундарна превенција од CVI и TIA.  

Последната глава од докторската дисертација ја содржи приложената литература 
која е обемна и прегледна, содржи 162 референци, и коректно е цитирана по прифатените 
стандарди.  
 



 
Оцена на трудот 

 
Докторската дисертација на кандидатката д-р ТАТЈАНА ДЕЛЕВА-СТОШЕВСКА со 

наслов: „АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕТАБОЛЕН СИНДРОМ И КАРОТИДНА АРТЕРИСКА 
БОЛЕСТ КАКО РИЗИК ФАКТОР ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ И ТРАНЗИТОРНА 
ИСХЕМИЧНА АТАКА “ претставува актуелно истражување во клиничката медицина од 
областа на неврологијата. Докторската дисертација е изработена по сите принципи на 
едно научно истражување. Во согласност со мотивот на студијата дефинирани се и целите 
на истражувањето, научниот пристап е оргинален и внимателно избран, а методологијата 
на испитување е современа. Поставените цели се во целина реализирани а добиените 
резултати се адекватно обработени, интерпретирани и дискутирани во согласност со 
нивната научна и клиничко применета вредност. Од добиените резултати се изведени 
соодветни заклучоци. Клиничкото значење и научниот придонес на оваа студија 
произлегува од добиените резултати кои покажале силната, јасна и недвосмилена 
асоцијација на метаболниот синдром со каротидната артериска болест како ризик фактор 
за цереброваскуларен инсулт и транзиторна исхемична атака. Оваа студија дава придонес 
таа да го најде своето место во идните Препораки за дијагноза и третман на пациенти со 
метаболен синдром, каротидна артериска болест и цереброваскуларен инсулт и 
транзиторна исхемична атака. 

 
Докторската дисертација на кандидатката д-р ТАТЈАНА ДЕЛЕВА-СТОШЕВСКА со 

наслов: „АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕТАБОЛЕН СИНДРОМ И КАРОТИДНА АРТЕРИСКА 
БОЛЕСТ КАКО РИЗИК ФАКТОР ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ И ТРАНЗИТОРНА 
ИСХЕМИЧНА АТАКА“ според мислењето на Комисијата за оцена ги исполнува основните 
услови и стандарди за подготовка на докторски труд. 
 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
Кандидатката пред одбраната на докторскиот труд ги објавила (како прв автор во 
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт фактор) следниве 
рецензирани научно-истражувачки трудови: 
 
1. Deleva Stoshevska T. Prevalence of carotid artery disease in patients with metabolic 
syndrome. Archives of Public Health. 2020;12(3): 46-52. 
2. Deleva Stoshevska T, Association of the components of metabolic syndrome and carotid 
artery disease and the significance of elevated blood pressure. Physioacta. 2019; 13(2):81-88. 
 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Главен научен придонес на докторската дисертација е можноста од клиничка 

апликативна примена на добиените резултати кои укажуваат на значењето и 
прогностичката вредност во навременото препознавање на пациентите со метаболен 
синдром и нивна навремена екстракранијална ултрасонографска каротидна евалуација со 
цел адекватено и навремено дијагностицирање и третман на каротидна артериска болест 
како значаен ризик фактор за цереброваскуларен инсулт и транзиторна исхемична атака 
како и избор на навремени и правилни превентивни страгии за примарна и секундарна 
превенција од цереброваскуларен инсулт и тарнзиторна исхемична атака. Ова открите 
упатува на силната, јасна и недвосмилена асоцијација на метаболниот синдром со 
каротидната артериска болест како етиолошки чинител за исхемични мозочни случувања 
како најголема штетна последица по мозочното ткиво како краен орган. Дополнителен 
придонес на ова истражување е промоцијата на примена на едноставни, неинвазивни, 
клиничко применливи, прецизни и точни дијагностички критериуми за метаболен 
синдром и каротидна артериска болест што има огромно клиничко, јавно здравствено и 
социоекономско значење во превенцијата и адекватниот треман на цеброваскулариниот 
инсулт и транзиторната исхемична атака и може да го најде своето место во идните 
Препораки за дијагноза и третман на пациенти со метаболен синдром, каротидна 
артериска болест и цереброваскуларен инсулт и транзиторна исхемична атака. 



 
Подрачјето на примена на овој труд е клиничката дисциплина неврологија каде 

постои можност за примена на добиените сознанија со цел да се постави навремена 
дијагноза и да се донесе правилна одлука за третман на пациентите со метаболен синдром 
и каротидна артериска болест како значан ризик фактор за цереброваскуларен инсулт и 
транзиторна исхемична атака. Ограничување на оваа студија претставува нејзиниот 
дизајн како студија на пресек. Сепак, силна точка на оваа студија е големата и добро 
карактеризирана популација, особено големиот број на испитаници кај кои е направена 
екстракранијална каротидна ултразвучна егзаминација, заедно со внимателната примена 
на NCEP ATP III дијагностичките критериуми за метаболен синдром. Оттука, се чини 
веродостојно откритието дека метаболен синдром е јасно асоциран со каротидна 
артериска болест како ризик фактор за цереброваскуларен инсулт и транзиторна 
исхемична атака и затоа субјектите со метаболен синдром заслужуваат посебно внимание 
и од клинички и од терапевтски аспект.   
 

Докторската дисертација „АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕТАБОЛЕН СИНДРОМ И 
КАРОТИДНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ КАКО РИЗИК ФАКТОР ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН 
ИНСУЛТ И ТРАНЗИТОРНА ИСХЕМИЧНА АТАКА“ поднесена од д-р ТАТЈАНА ДЕЛЕВА-
СТОШЕВСКА претставува оргинален и самостоен научен труд и во целост ги исполнува 
условите согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување 
и студирање на третиот циклус докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје.  
 

Комисијата смета дека трудот е автентичен и актуелен, има значаен научен и 
апликативен придонес, во целина ги обработува поставените проблеми и ги содржи сите 
елементи на научен труд, со јасно дефинирани цели, прецизно изложени материјал и 
методи и детално прикажани и статистички обработени резултати на студијата. 
Дискусијата и заклучоците се објективни и даваат прецизни одговори на поставените 
цели. 
 

Со оглед на наведеното Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет-Скопје да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана 
на докторската дисертација на кадидатката ТАТЈАНА ДЕЛЕВА-СТОШЕВСКА со наслов: " 
АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕТАБОЛЕН СИНДРОМ И КАРОТИДНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ 
КАКО РИЗИК ФАКТОР ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ И ТРАНЗИТОРНА 
ИСХЕМИЧНА АТАКА “ 
  
Рецензентска комисија: 
 
 

1. Проф. д-р Анита Арсовска, претседател, с. р. 
 

2. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска, ментор, с. р. 
 

3. Проф. д-р Наталија Банева-Долненец, член, с. р. 
 

4. Проф. д-р Драгана Петровска Цветковска, член, с. р. 
 

5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член, с. р. 
 



         ДР-Образец 8 
 
 

РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕВАЛУАЦИЈА НА TMPRSS2-ERG 

ФУЗИРАНИОТ ТРАНСКРИПТ И DNA-МЕТИЛАЦИСКИТЕ ПРОМЕНИ И НИВНА 
ДИЈАГНОСТИЧКА И ПРЕДИКТИВНА ВРЕДНОСТ КАЈ КАРЦИНОМ НА 
ПРОСТАТА” ОД М-Р АЛЕКСАНДАР ТРИФУНОВСКИ, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXXI 
редовно одржана седница на 30.12.2020 година, со Одлука бр. 0905-5236/11 формираше 
Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов ,,Евалуација на TMPRSS2-ERG 
фузираниот транскрипт и DNA-метилациските промени и нивна дијагностичка и 
предиктивна вредност кај карцином на простата“ од кандидатoт м-р д-р Александар 
Трифуновски, во состав: проф. д-р Слободан Ристовски (претседател), академик проф. д-р 
Живко Попов (ментор), проф. д-р Снежана Смичкоска (член), проф. д-р Сотир Ставридис 
(член) и проф. д-р Гоце Спасовски (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува 
следниов 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

 

Докторската дисертација на кандидатот м-р д-р Александар Трифуновски, со 
наслов: „Евалуација на TMPRSS2-ERG фузираниот транскрипт и DNA-метилациските 
промени и нивна дијагностичка и предиктивна вредност кај карцином на простата“, 
содржи 122 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Romans, со 1,15 
проред и големина на букви 12 и 163 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, 
статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

 

Анализа на трудот 

Трудот е структуриран во 10 поглавја, и воедно ги содржи сите делови на еден 
научноистражувачки проект вклучувајќи вовед, мотив, цел и специфични цели на 
истражувањето, хипотези, материјал и методи на работа со статистичка обработка, 
резултати, дискусија, по што следат заклучоците и листата на библиографски податоци. 
Начинот на изложување е јасен и концизен, лесно се следи и воедно побудува интерес за 
одбраната тема на истражување. Поглавјата се систематизирани во точки и потточки со 
наслови и поднаслови, со што се овозможува систематизирано и прегледно следење на 
материјата обработена во докторската теза. Трудот обработува актуелна научна и 
клиничка проблематика, вредна и оправдана за истражување, како од научен така и од 



клинички аспект. На крајот на трудот има анекс со пример од прашалникот, употребен во 
истражувањето. 

Докторската дисертација започнува со вовед, како прво поглавје, кој понатаму 
е поделен и организиран во десет тематски целини, на вкупно 21 страница. Во првиот 
наслов од воведот, кандидатот укажува на епидемиологијата на карциномот на 
простата. Тој укажува дека карциномот на простата, според зачестеноста на појавување 
претставува петта малигна болест во светски рамки, а воедно и најчест карцином кај 
лицата од машки пол. На овој вид карцином отпаѓаат 11,7 % oд сите 
новодијагностицирани карциноми. Инциденцата на карциномот на простата бележи 
постојан пораст, како резултат на воведувањето на нови дијагностички маркери и методи, 
користење на ПСА-тестот, трансректална ултрасонографија и магнетна резонанца, и 
продолжување на животниот век кај мажите. Во овој дел цитирана е литература според 
која шансите за заболувањето нагло раснат со возраста, односно тие стануваат посебно 
големи по 50. година од животот. Случаите со карцином на простатата, според 
цитираната литература, може да се јават во клинички манифестна форма, клинички 
неманифестна форма и во индолентен (окултен) облик. Последните форми не се 
манифестираат и честопати се откриваат дури на обдукциите. Преваленцијата на 
случаите со латентен облик на карцином на простата расте со возраста и достигнува околу 
40 %, кај лицата на возраст од 80 години. Во вториот наслов, кандидатот детално ги 
анализира ризик-факторите за карцином на простата, поврзани со појавата, развојот и 
прогнозата на болеста. Третиот наслов од воведот се однесува на ембриологијата, 
развојот и карциногенезата кај простата, и истовремено дава осврт на нарушување на 
епително-стромалната хомеостаза како важен механизам за дедиференцијација и 
карциногенеза на ткивата. Во четвртиот наслов од воведот, кандидатот се задржува 
на простата-специфичниот антиген – ПСА и неговата примена како најчест тумор-маркер 
кој се користи во детекција и дијагностика на простатичниот канцер. Петтиот наслов ја 
опишува биопсијата на простата како метода која претставува златен стандард во 
утврдување или отфрлање на дијагнозата на карциномот на простатата. Исто така, 
укажува на хронологијата на развојот на методата и можните компликации од неа.  
Во шестиот наслов, кандидатот го разработува Глисоновиот систем за градирање на 
простатичниот канцер, преку кој заедно со другите параметри е инкорпориран во 
основната стратегија за одредување на стадиумот, “stage-инг ” на карциномот на простата, 
потоа прогнозата и водење на терапијата. Во своја основа претставува микроскопска 
анализа на архитектонски карактеристики и степен на диференцираност на ткивото.  
Во седмиот дел од воведот, кандидатот јасно и прецизно ги обработува 
параклиничките дијагностички методи остварени преку трансректална ултрасонографија, 
скенот на коски, компјутеризирана томографија, магнетна резонанца и ПЕТ скенот, 
заедно со нивните предности во однос на раната детекција во почетните стадиуми, како и 
откривање и дијагностика на метастазите и распространетоста на канцерот во 
напреднатите стадиуми. Осмиот наслов од воведот е посветен на терапевтските 
можности претставени со активно следење, простатектомијата, радијационата, 
хормоналната и хемотерапијата, преку имунотерапијата, употребата на високо 
фреквентни струји во третманот, па до аплицирање на “bone seeking agents “ за третман на 
болеста. Во деветтиот наслов, кандидатот дава детален опис на ТНМ (тумор, нодус, 
метастаза) класификација која се однесува на клиничкиот и патолошкиот стејџинг за 
давање приказ на проширувањето на болеста и подобра предикција за исходот од неа.  

Десеттиот наслов од воведот ги обработува релевантните и потенцијални 
молекуларни маркери, и генетски предиспозиции во дијагностика и прогноза кај 
простатичен канцер, задржувајќи се на PHI(prostatic health index) и другите маркери од 
каликреинскиот панел, простата специфичниот мембрански антиген PSMA, PCA3, PTEN 
генот и други. Преку цитирање на бројни автори, во овој дел кандидатот се посветува и на 



TMPRSS2-ERG фузираниот транскрипт и DNA-метилациските промени, како и нивната 
дијагностичка и предиктивна вредност кај карцином на простата. 
 

Второто поглавје го анализира мотивот за изработка на оваа студија, кој е јасно 
дефиниран. Кандидатот го потенцира фактот дека карциномот на простата завзема висок 
процент од сите новодијагностицирани карциноми. Со зголемување на скринингот и 
воведување на нови дијагностички методи инциденцата на локално-ограниченото 
заболување се зголемува, додека бројот на пациенти со метастатско прогресивната болест 
е намален. Како главен мотив за изработка на овој труд, кандидатот го наведува 
испитувањето на дијагностичката вредност на  TMPRSS2-ERG фузирaниот трaнскрипт и 
DNА метилaцискaтa променa како релевантни биомаркери со висока сензитивност и 
специфичност и предиктивна сигнификантност. Според кандидатот, со нив би се 
овоможила стратификација на ризикот за присуство и појава на напреднат стадиум на  
болеста и утврдување на персонализирана терапија кај пациентите. Новитетите во 
дијагностиката можат да доведат до намалување на економските импликации од самата 
болест и истовремено да овозможат достапност на најсоодветната терапија за пациентите. 
 

Во третото поглавје од докторската дисертација, кандидатот ги презентирал 
целите на истражувањето, кои се јасно дефинирани, конципирани и одредени. 
Генералната цел на истражувањето е да се направи евалуација на TMPRSS2-ERG 
фузирaниот трaнскрипт и DNА метилaциските промени и да се утврди нивната 
дијaгностичкa и предиктивна вредност кaј кaрцином нa простата. Дополнително на 
главната цел, кандидатот има поставено и три специфични цели. Првата се однесува на 
анализа на примерокот според социодемографските и клиничките карактеристики на 
пациентите од двете групи со укажување на сигнификантноста на постоењето на 
евентуалните разлики. Втората се однесува на испитувње нa сензитивностa и 
специфичностa нa двaта потенцијaлни биомaркера (TMPRSS2-ERG фузирaниот 
трaнскрипт и DNА метилaциските промени) за детекцијa и дијaгнозa нa простaтичен 
кaнцер споредено со простaтa специфичниот aнтиген (ПСА), нaодот од хистопaтологијa и 
клиничкиот стaдиум нa болестa, а третата специфична цел е насочена кон утврдување на 
предиктивната улога на TMPRSS2-ERG фузирaниот трaнскрипт и DNА метилaциските 
промени во молекулaрнaтa стрaтификaцијa (стaдиумот и нaпреднaтостa нa зaболувaњето) 
кaј пaциенти со кaрцином нa простата. 
 

Четвртото поглавје ги прикажува хипотезите во студијата. Кандидатот има 
поставено три работни хипотези кои  се тестирани во рамките на истражувањето, и тоа: (1) 
Двaта потенцијaлни биомaркера (TMPRSS2-ERG фузирaниот трaнскрипт и DNА 
метилaциските промени) имаат значајна улога во детекцијaта и дијaгнозaта нa 
простaтичен кaнцер. (2) TMPRSS2-ERG фузирaниот трaнскрипт и DNА метилaциските 
промени имаат сигнификантна предиктивна улога во утврдување на молекулaрнaтa 
стрaтификaцијa (стaдиумот и нaпреднaтостa нa зaболувњето) кaј пaциенти со кaрцином 
нa простата. (3) Нема сигнификантна разлика помеѓу двете групи на пациенти во однос 
на социодемграфските и клиничките карактеристики.  
 

Петтото поглавје ги прикажува материјалот и методите. Тие се целисходни, 
логично одбрани и резултираат со квалитетни резултати по спроведената анализа. 
Систематизирани се во шест наслови и преку нив кандидатот се потрудил да одговори 
на поставените цели. Во првиот наслов, кандидатот детално го опишува дизајнот на 
истражувањето кое претставува проспективна клиничка студија која била спроведена во 
периодот од 2018 до 2020 година на Универзитетската клиника за урологија во Скопје, во 
соработка со Институтот за патолошка анатомија и Институтот за клиничка биохемија 



при Медицинскиот факултет во Скопје, Фармацевтскиот факултет во Скопје, Институтот 
за радиотерапија и онкологија и Истрaжувачкиот центaр за генетско инженерство и 
биотехнологија „Георги Д. Ефремов” при Македонската академија на науките и 
уметностите (МАНУ). Примерокот во истражувањето е објаснет во вториот наслов од 
делот за материјалот и методи. Студијата е спроведена на прост случаен примерок на 
пациенти (random sampaling) кои во периодот на истражувањето се јавиле на 
Универзитетската клиника за урологија во Скопје заради проверка, следење на состојбата 
на простатата и испитување на тегобите поврзани со неа. Во истражувањето биле 
вклучени кохорта на пациенти со карцином на простата (испитувана група), 90 пациенти, 
и кохорта на пациенти со бенигна хиперплазија на простата (контролна група), 58 
испитаници. 

Третиот наслов дава прецизен увид на однапред утврдени инклузиони и 
ексклузиони критериуми спрема кои учесниците во истражувањето биле селектирани. 
Инклузиони критериуми биле: а) мажи над 40 и под 85-годишна возраст; б) независно од 
националност, место на живеење, ниво на образование, работен статус, брачен статус, 
социо-економски статус итн.; в) ПСА >4 ng/ml, и/или позитивно ректално туше и г) 
доброволна согласност за учество. Ексклузиони критериуми вклучуваат: а) отсуство на 
спремност и желба за учество; б) присуство на друго малигно заболување, во моментот н 
истражувањето; в) возраст под 40 и над 85 години; г) тешка општа и локорегионална 
состојба, инкурабилна состојба и д) деменција, отсуство на рационално расудување и 
потешки кардиоваскуларни заболувања и коагулопатии.  

Четвртиот наслов од петтото поглавје е посветен на материјалите кои биле 
користени во истражувањето кај испитуваната група (пациенти со карцином на простата) 
и кај контролната група (пациенти со бенигна хиперплазија на простата): ткиво добиено 
од биопсија на простата или од оперативен зафат, како и крв и урина колектирани по 
простатична масажа (пред спроведување на биопсија). Покрај материјалите за 
молекуларните анализи (ткиво, крв и урина), користени се и податоци од 
патохистолошките наоди на ткивата (со податоци за Gleason score и патолошкиот 
стадиум), податоци за нивото на простата специфичниот антиген (PSA) во крв и податоци 
од клиничките параметри добиени од параклинички иследувања. 

Детален опис на методологијата имплементирана во истражувањето, кандидатот ја  
опишал во петтиот наслов во поглавјето за материјали и методи. Патохистолошката 
анализа на примероците од ткиво на простата (добиени во најголем дел по пат на 
биопсија на простата по претходно поставена индикација и со оперативна метода) била 
извршена на Институтот за патолошка анатомија при Медицинскиот факултет во Скопје. 
Примероците од ткивото на простата добиени со биопсија биле земени според утврдените 
рутински методи, односно досега стандардизираната метода која се употребува на 
Клиниката за урологија во Скопје. Биле земени најмалку 10-12 “core “биопсии (+ 1 - 2 
цилиндра) во должина од 10 до 20 мм, и тоа 2 од апекс на простата, 2 од база и 6-8 во 
средина од периферна зона на простатата (по 5-6 од двете страни на простатата). Еден 
дополнителен цилиндар од суспектната зона бил земен за молекуларни анализи. Тој 
потоа се ставал во 1,5 мл Eppendorf туба замрзнат во течен азот со потопување и се 
складирал на - 80 степени целзиусови до понатамошна анализа во лабораторијата во 
МАНУ. Доколку некој примерок од биоптичниот материјал бил несоодветен (недоволно 
долг), постапката на биопсијата во таа зона е повторувана (што и рутински се прави). 
Материјалот од оперативниот примерок ( радикална простатектомија ) е издвојуван со 
прецизно селектирање на местото на промената од кој се издвојувал ткивниот фрагмент. 
Непосредно по земање, ткивото (биоптично и оперативно) за ПХА, е ставано во контејнер 
со 10 % формалин, со цел спречување на ткивна автолиза. Материјалот потоа се 
дисецирал, биле земени соодветни примероци кои се ставале во хистокасети, кои, исто 
така, биле фиксирани во формалин. Потоа, хистокасетите биле пуштени за обработка во 



автотехникон. По ткивното процесирање во автотехникон, примерокот бил калапен, по 
што следело сечење со микротом, нанесување на предметно стакло, депарафинирање и 
стандардно боење со Хемалаум-Еозин (Х.Е.) за “Gleason” процена и одредување на 
патолошкиот стадиум на болеста pTNM, кој e проценуван постоперативно. Клиничкиот 
стадиум TNM бил проценет според клиничките и параклиничките иследувања, а во 
рамките на истражувањето, одредуван е “стејџинг” (stage-стадиум) со сублимирање на 
поединечно утврдениот клинички односно патолошки  стадиум за секој од пациентите со 
карцином на простата (CaP-група). Анализа на крвта во однос на простата-специфичниот 
антиген (PSA - ПСА) била претходно направена на Институтот за клиничка биохемија при 
Медицинскиот факултет во Скопје. Сите пациенти со простатичен канцер постоперативно 
(постирадијационо) биле следени на 6 и 12 месеци за пораст на вредност на ПСА, заради 
следење на појава на биохемиска рекурентност. Пациентите со ПСА>0,2 ng/ml, се ставени 
во група на пациенти со биохемиска рекурентност. Во однос нa процесирaње нa 
мaтеријaлот за генетско испитувње, од пациентите е земана венска крв со венепункција, 
по стандардизираните рутински методи, (2-5 мл ) во епрувета со EDTA (ethylenediamine 
tetraacetic acid) антикоагулант. Урината е земана преку рутинските методи на земање за 
анализа на уринарен седимент, после извршена простатична масажа, а пред биопсија, во 
резервоар, и тоа минимум 30 мл урина. Примероците од крв и урина по земање биле 
чувани на 0-4 степени целзиусови и во рок од 4 до 6 часа се транспортирани до 
лабораторијата за понатамошна обработка (дилуирање, центрифугирање и издвојување 
на супернатантот). Молекуларните анализи за испитувње  на посочените биомаркери 
биле изведувани во Истрaжувачкиот центaр за генетско инжинерство и биотехнологија 
“Георги Д. Ефремов” при МАНУ и вклучувале: Изолација на DNA од биолошките 
материјали по стандарден метод на фенол-хлороформ екстракција/етанол 
преципитација; Изолација на RNA од биолошките материјали со користење на TRI 
Reagent® и хлороформ екстракција/изопропанол преципитацијa; Одредување на DNA-
метилациски промени во ткиво кај пациенти со карцином на простата со MLPA метод со 
користење на SALSA MLPA ME001 Tumour suppressor mix 1 китот (MRC, Holland); 
Детектирање на TMPRSS2-ERG фузиран транскрипт во ткиво кај пациенти со карцином 
на простата со Real-Time PCR. Кај рандомизирана група на 15 пациенти кај кои има 
детектирано TMPRSS2-ERG генската фузија во ткиво била извршена детекција за 
присуство на фузиониот транскрипт и во крв и урина. Детекција на TMPRSS2-ERG 
фузираниот транскрипт во крв и урина кај пациенти кои се позитивни за овие промени во 
ткиво била спроведена со помош на претходно наведената метода - Real-TimePCR. 
Добиените резултати биле споредени со: вредностите на ПСА, со наодот од 
патохистолошката анализа на ткиво (Gleason) земен како златен стандард за 
верификација на дијагнозата, и со стадиумот на болеста. Шестиот наслов , кој воедно е 
и последен се однесува на слободна волја да се потпише информирана согласност, 
напишана на јазик и стил разбирлив за пациентот, по претходно побарана и одобрена 
дозвола од Клиниката за урологија и Етичката комисија за истражување на луѓе на 
Медицинскиот факултет при УКИМ. 

Шестото поглавје се однесува на статистичка обработка – податоците 
добиени со истражувањето се обработени во соодветни статистички програми (Statistica 
for Windows 7,0 и SPSS), а се прикажани табеларно и графички. Анализата на 
атрибутивните (квалитативни) серии била правена преку одредување на коефициент на 
односи, пропорции и стапки, и истите се прикажувани како апсолутни и релативни 
броеви. Нумеричките (квантитативни) серии се анализирани со употреба на мерките на 
централна тенденција како и со мерки на дисперзија. Pearson Chi square test, Yates 
corrected, Fischer exact тест и Fisher Feeman Halton exact test кандидатот ги користи за 
утврдување на асоцијацијата меѓу одредени атрибутивни дихотомни белези. Spearman-



овиот коефициентот на ранг-корелација е употребен за утврдување на поврзаноста помеѓу 
нумеричките варијабли со неправилна дистрибуција на фреквенциите. Анализата на 
зависните примероци била правена со McNemar Chi-square. Shapiro-Wilk W-тестот е 
користен за утврдување на правилноста на дистрибуцијата на фреквенцијата на одредени 
варијабли. За тестирање на значајноста на разликата меѓу одредени нумерички 
параметри со неправилна дистрибуција на фреквенции биле користени непараметарски 
тестови за два независни примероци (MannWhitneyUтест) и за повеќе независни 
примероци (Kruskal-Wallis H test). Факторите на ризик се квантифицирани преку 
користење на однос на веројатности (Oddratio – OR) и интервалите на доверба – 
confidence intervals (CI). За споредба на пропорциите бил користен Difference test. 
Униваријантна логистичка регресиона анализа кандидатот ја применувал за одредување 
и квантифицирање на независните значајни предиктори за карцином на простата. 
Дијагностична ефикасност на селектирани параметри за појава на карцином на простата 
ја проценувал согласно ROC-анализата и добиените AUC-вредности. Споредбата на AUC- 
вредностите на две независни ROC-криви била направена со z test. За утврдување на 
статистичка значајност е користено ниво на сигнификантност од 0.05.  

Резултатите од истражувањето се прикажани во седмото поглавје. Добиените 
резултати од спроведената статистичка анализа се прикажани прегледно во 28 табели и 
23 графикони, поделени во 6 наслови и со 13 поднаслови. Во истражувањето, согласно со 
инклузионите и ексклузионите критериуми, биле вклучени пациенти кои во периодот на 
истражувањето се јавиле на Универзитетската клиника за урологија во Скопје. 
Испитаниците со карцином на простата - CaP биле ИСПИТУВАНА група, додека со 
бенигна промена на простата – BeP се КОНТРОЛНА група. Првиот наслов од 
резултатите се однесува на генерални карактеристики на примерокот. Анализата 
укажува дека ткивата во групата со CaP се добиени од оперативен и биоптичен материјал, 
а ткивата во контролната група биле исклучиво од биоптичен материјал. Кандидатот, 
исто така, констатира дека просечната возраст на испитаниците од CaP, односно BeP 
групата изнесувала консеквентно 69,2±6,9 со мин/мак 50/85 години vs 68,4±6,3 со 
мин/мак 55/82 години, а за p>0,05, не била утврдена статистички сигнификантна 
разлика помеѓу двете групи (CaP/ BeP) во однос на возраста на пациентите. Во однос на 
образованието, направената анализата, за p>0,05, не укажува на статистички 
сигнификантна асоцијација помеѓу степенот на образование и групата на која и припаѓаат 
ипитаниците (CaP/BeP) во примерокот. Сепак, согледано е дека во групата CaP има 
несигнификантно повеќе лица со пониско образование споредено со групата BeP. 
Направената анализата, за p>0,05, не укажала на статистички сигнификантна 
асоцијација помеѓу висината на body mass index- BMI (кој бил пресметуван како однос 
помеѓу телесна тежина (kg) и квадратот од телесната висина (m2) ) и степенот на 
ухранетост во однос на групата на која и припаѓаат испитаниците (CaP/BeP) во 
примерокот. Во групата со карцином на простата - CaP односно во групата со бенигни 
промени на простата - BeP најмногуброни биле надхранетите, застапени со консеквентно  
(50 %) vs (46,1 %), следено со нормално ухранети (29,1 %) vs (37,2 %), и обезни (20,9 %) vs  
(16,7%). Кога станува збор за консумација на алкохол, кандидатот укажува на тоа дека 
испитаниците со карцином на простата (CaP-група) консумирале алкохол за 2,11 пати 
сигнификантно повеќе споредено со оние со бенигна промена на простата (BeP-група) за 
OR=2,11, а во однос на пушачкиот статус, за p>0,05, не била утврдена статистички 
сигнификантна асоцијација помеѓу пушачкиот статус и групата на која ѝ припаѓаат 
испитаниците. Анализата укажува на тоа дека во CaP-групата, со позитивна 
фамилијарна историја за карцином на простата се 22,62 %, а во BeP-групата оваа 
пропорција изнесувала 12,12 %. За p>0,05, не била утврдена статистички сигнификантна 
асоцијација помеѓу фамилијарна историја за малигном на простата и групата на која ѝ 



припаѓаат испитаниците, но било утврдено дека пропорцијата на испитаници со 
позитивна фамилијарна историја за карцином на простата била несигнификантно 
поголема во CaP-групата. Поединечната анализа само во CaP-групата укажува дека 
процентуалната застапеност на карцином на простата кај таткото, за p<0,05, била 
сигнификантно поголема од онаа кај братот. Во анализата, кандидатот, исто така, 
согледал сигнификантна асоцијација помеѓу присуството на други малигни заболувања во 
семејството и групата на која ѝ припаѓаат испитаниците. Испитаниците со карцином на 
простата (CaP) имаат за 12,109 пати сигнификантно почесто членови во семејството со 
други малигни заболувања споредено со оние во BeP-групата. При испитувањето на 
клиничките симптоми, не била утврдена сигнификантна асоцијација помеѓу 
манифестацијата на клинички симптоми и групата на која ѝ припаѓаат испитаниците. 
Оваа анализа се однесувала на манифестација на еден или повеќе од следните симптоми, 
и тоа: симптоми од долен уринарен тракт, хематурија и хематоспермија. Во однос на 
простата-специфичниот антиген PSA, кај пациентите од CaP-групата била регистрирана  
сигнификантно повисока вредност од консеквентно 30,3±34,7 со мин/мак од 4,3/152 
ng/mL на PSA споредено со пациентите од BeP-групата, а заклучено е и дека пациентите 
од CaP групата имале сигнификантно повисока вредност на PSAD споредено со 
пациентите од BeP групата. Кај пациенти од BeP-групата регистрирана била 
сигнификантно повисока вредност на % fPSA споредено со пациентите од CaP-групата. Кај 
50% од испитаниците од CaP, односно BeP-групата вреднста на % fPSA била поголема од 
консеквентно 15,6 vs 28,6. Што се однесува до анализирањето на prostatic health index-
PHI, се согледува дека кај 50 % од испитаниците од CaP, односно BeP-групата, вреднoста 
на PHI била поголема од консеквентно 53,9 vs 25,1. За p<0,05,  се утврдила 
сигнификантна разлика помеѓу двете групи CaP/BeP во однос на нивото на PHI во прилог 
на сигнификантно повисока вредност на PHI во CaP-групата. Во последниот поднаслов, 
кандидатот дава осврт на анализата на параклинички иследувања (скен на коски, КТ 
урографија и MR – магнетна резонанца) кои се аплицирани на пациентите од CaP групата 
преку сет од 9 параметри, и тоа: скен на коски; скен на коски метастази; КТ-урографија; 
КТ-урографија, суспекна промена на простата; KT-урографија, хидронефроза; KT-
урографија, лимфни јазли>15mm; MR, примарна промена простата; MR, лимфни 
јазли>15mm и MR, PI RADS (Prostate Imaging–Reporting and Data System). Во 
понатамошниот тек на истражувањето, кандидатот преминува на обработка на генетските 
аберации, при што е направен скрининг на вкупно 148 (100 %) пациенти. Анализата била 
аплицирана на консекутивни серии од 90 пациенти со карцином на простата - CaP група и 
58 пациенти без карцином на простата – BeP-група. Во вториот наслов детално е 
претставена анализата на TMPRSS2-ERG фузираниот транскрипт. Прецизно се 
наведува дека TMPRSS2-ERG фузираниот транскрипт бил детектиран кај 33 (37,08%) од 
пациентите во CaP-групата и кај ниеден, односно 0% од пациентите во BeP-групата. 
Анализата во CaP-групата, за p>0,05, не укажува на сигнификантна разлика помеѓу 
пациентите со/без експресија на TMPRSS2-ERG во однос на висината на PSA. За p<0,05, 
пациентите од CaP-групата имале сигнификантно повисоко нивото на PSA споредено со 
пациентите од BeP-групата, кај 50 % од пациентите во CaP-групата нивото на PSA било 
повисоко од 14ng/ml односно кај 75 % тоа било повисоко од 38ng/ml. За пациентите од 
CaP-групата (со карцином на простата) бил одредуван Gleason Score (Gleason Major & 
Gleason Minor). Направена е споредба на вредностите на Gleason Score помеѓу пациентите 
без/со експресија на TMPRSS2: ERG фузиониран транскрипт. Анализата, за p>0,05, не 
укажала на сигнификантна разлика помеѓу пациентите со/без експресија на TMPRSS2-
ERG фузионираниот транскрипт во однос на просечната вредност на Gleason Major, 
Gleason Minor и Gleason score соодветно. Во однос на детекција на TMPRSS2-ERG 
фузираниот транскрипт, кај рандомизираната подгрупа со 15 пациенти кај кои генската 
експресија била детектирана во простатичното ткиво, присуството на транскриптот во крв 



и урина бил утврден само кај еден пациент. Во рамките на истражувањето е одреден  
стадиумот на болеста (стејџинг) со сублимирање на поединечно утврдениот клинички 
односно патолошки стaдиум за секој од пациентите со карцином на простата. Анализата 
на стадиумот (стејџингот) во целата CaP-група има укажано на најголема застапеност на 
T2c,N0,M0 од пациентите, следено со T2b,N0,M0  и T2c,Nx,Mx. Меѓу пациентите од CaP-
групата со експресија на TMPRSS2-ERG фузиониран транскрипт наголемата застапеност 
имал стадиумот T2b,N0,M0, а во групата без експресија на TMPRSS2-ERG фузиониран 
транскрипт најзастапен стадиум бил T2c,N0,M0. За p>0,05, не била утврдена 
сигнификантна разлика помеѓу групите без/со експресија на TMPRSS2-ERG фузиониран 
транскрипт во однос на поединечната процентуалната застапеност на секој од клиничко-
патолошките стадиуми. За p>0,05, асоцијацијата помеѓу TMPRSS2-ERG фузиониран 
транскрипт и T стадиумот во однос на големината на туморот и локалната проширеност 
не укажува на сигнификантност. Само кај 1 пациент со експресија на TMPRSS2-ERG 
детектиран е Т4 стадиум. Дополнително, направено било сумирано групирање на петте T 
стадиум категории во две и тоа T2 и T3 при што, за p>0,05, ниту кај нив не била утврдена 
сигнификантна асоцијацијата помеѓу TMPRSS2-ERG фузиониран транскрипт и T2/cpT3 
стадиумот. На направената анализа на две N стејџ категории за засегнатост на 
регионалните лимфни жлезди и тоа N0 и N1 и за p>0,05, утврдена била гранична 
несигнификантна асоцијацијата помеѓу TMPRSS2-ERG фузиониран транскрипт и N0/N1 
стадиумот (p=0,0692). Сигнификантна асоцијацијата за p<0,05 е утврдена при анализата 
на категориите M0 и M1, помеѓу TMPRSS2-ERG фузиониран транскрипт и M0/M1 
стадиумот (Pearson Chi-square test: Х2=8,1316; df=1; p=0,0017). Таа и по Bonferroni-
корекција (p=0,025) била сигнификантна. Пациентите од групата со експресија на 
TMPRSS2-ERG фузиониран транскрипт имале за 5,833 пати почесто далечни метастази 
споредено со оние од групата без експресија на TMPRSS2-ERG.  Кандидатот, исто така, 
потенцира дека во студијата за p<0,05, TMPRSS2-ERG фузиониран транскрипт 
сигнификантно асоцирал со L – инвазијата на перипростатичните лимфни садови (Fisher 
exact test: p=0,0238). Пациентите од групата со експресија на TMPRSS2-ERG фузиониран 
транскрипт имале за 4,577 пати сигнификантно почесто инвазија во перипростатични 
лимфни садови споредено со оние од групата без експресија на TMPRSS2-ERG. 
Асоцираност со ресекционите маргини – R, и засегнатоста на перипростатичните вени не 
е утврдена. Третиот наслов од седмото поглавје се задржува на анализа на DNA-
метилациските промени на сет од 26 гени. Анализите биле аплицирани на 89 
(98,89%) од пациентите во CaP-групата (N=90) и кај 55 (94,83%) од пациените во BeP 
групата (N=58). Кандидатот прецизно наведува дека во CaP-групата, генска експресија на 
DNA-метилациски промени била детектирана кај 10 (38,46%) од анализираните гени со 
дистрибуција: CASP8-3 (25,84%), RARB-1 (44,94%), RASSF1-1 (64,04%), APC-2 (42,70%), 
ESR1-1 (10,11%), CD44-1 (12,36%), GSTP1-1 (53,93%), CADM1-1 (1,12%) CDH13-1 (39,33%) и 
TIMP3-1 (2,25%). Во оваа група генската експресија не била детектирана кај 16 (61,54%) од 
анализираните гени и тоа кај: TP73-1, VHL-1, MLH1-1, FHIT-1, CDKN2A-up, CDKN2B-1, 
DAPK1-1, KLLN-1, PTEN-1, ATM-1, CDKN1B-1, CHFR-1, BRCA2-1, HIC1-1, BRCA1-1 и SLC9A2-
2. Во BeP-групата, согледано е дека генска експресија на DNA-метилациски промени 
имало кај сите испитаници односно кај 55 (100%). Најголема експресија била забележана 
за RASSF1-1 (34,55%), следено со ESR1-1 (25,45%) и CASP8-3 (17,27%). Експресијата на сите 
останати гени била еднаква и изнесувала 23,64% односно се јавувала кај исти 13 пациенти. 
Согледано било дека гените RARB-1, RASSF1-1 APC-2 и GSTP1-1 биле со сигнификантно 
поголема процентуална застапеност во CaP споредено BeP-групата, а гените ESR1-1, 
CADM1-1, и TIMP3-1 биле со сигнификантно поголема процентуална застапеност во BeP 
споредено CaP-групата. Во рамките на истражувањето, кандидатот направил анализа на 
поврзаноста на генската експресија на DNA-метилациските промени со PSA, Глисонот, 
стадиумот (стејџингот) на болеста и патохистолошките параметри. Се утврдила 



сигнификантна линеарна позитивна умерена корелација помеѓу PSA и RARB-1 и APC-2 , и 
сигнификантна линеарна позитивна умерена корелација помеѓу Gleason Score и CASP8-3, 
RARB-1, APC-2, и GSTP1-1. Во истражувањето, кандидатот забележува дека сите 
анализирани гени на DNA-метилациските промени, несигнификантно корелираат со 
трите анализирани стадиуми T, N и M, на болеста и со патохистолошките параметри. Во 
четвртиот наслов е направена анализа на совпаѓање на TMPRSS2-ERG и DNA-
метилациските промени кај простатичниот канцер. Согледано било дека експресијата на 
TMPRSS2-ERG фузионираниот транскрипт истовремено била присутна кај следните 
генски експресии на DNA-метилациските промени: 1) CASP8-3 - 11 (12,50%); 2) RARB-1 кај 
18 (20,45%); 3) RASSF1-1 кај 24 (27,27%); 4) APC-2 кај 16 (18,18%); 5) ESR1-1 кај 1 (1,14%); 6) 
CD44-1 кај 7 (7,95%); 7) GSTP1-1 кај 22 (25%); 8) CADM1-1 кај 0 (0%); 9) CDH13-1 кај 16 
(18,18%) и 10) TIMP3-1 кај 0 (0%).  Cohen's κ укажал на сигнификантно благо совпаѓање 
помеѓу експресијата на TMPRSS2-ERG фузионираниот транскрипт и две генски експресии 
(CD44-1 и GSTP1-1) на DNA метилациските промени за консеквентно к=0,171 vs к=0,219. 
Во петтиот наслов на седмото поглавје од истражувањето, кандидатот прави анализа на 
пациентите во CaP-групата во однос на биохемиската рекурентност на заболувањето со 
дополнителна анализа според експресија на TMPRSS2-ERG фузионираниот транскрипт и 
генска експресија на DNA-метилациски промени. За оваа цел биле опфатени 10те гени со 
експресија на DNA-метилациските промени. TMPRSS2-ERG фузиониран транскрипт 
сигнификантно асоцирал со рекурентноста на заболувањето. Со рекурентност на 
заболувањето биле 11 (52,5%) од пациентите со експресија на TMPRSS2-ERG. Пациентите 
од групата со експресија на TMPRSS2: ERG фузиониран транскрипт имале за 6,050 пати 
[OR=6,050 (1,78-20,51) 95% CI; p=0,0024] сигнификантно почесто биохемиска 
рекурентност на заболувањето споредено со оние без експресија на TMPRSS2-ERG, а за 
p>0,05, ниедна од десетте генски експресии на DNA-метилациските промени нема 
асоцирано сигнификантно со биохемиска рекурентност на заболувањето. Шестиот 
наслов се однесува на анализирање на предиктивната улога на селектирани параметри 
за карциномот на простатата. Во овој дел се анализирани дванаесет параметри од интерес 
и тоа TMPRSS2-ERG фузиониран транскрипт (со експресија само во CaP-група, односно 
без ниедна експресија во BeP-група), 8 гени на DNA-метилациските промени (со 
експресија и во CaP и BeP-групата), возраст на пациентите, како и ниво на PSA како 
апсолутна вредност и како група ≥8 ngr/mL. Со униваријантна логистичка регресија била 
анализирана предиктивна улога на овие параметри за појава на карцином на простата и 
било утврдено дека 7 од анализираните параметри се значајни предиктори за карциномот 
на простатата. TMPRSS2-ERG бил присутен исклучиво кај пациентите со карцином на 
простата, а кај ниеден од пациентите со бенигна промена. Предиктивната улога за секој 
анализиран маркер кој ја зголемува веројатноста за простатичен канцер била различна. 
Експресијата на GSTP1-1 DNA-метилациската промена ја зголемувала веројатноста за 
присуство за 3,782 пати, на RASSF1-1 за 3,375 пати, RARB-1 за 2,637 и APC-2 za 2,407 пати. 
Присуството на ESR1-1 на DNA-метилациската промена ја намалувало веројатноста за 
карцином на простата за 67,1%.  Сепак, кандидатот во истражувањето согледува дека 
дијагностичката вредност на секој од овие параметри била ограничена со приближно 
еднаква специфичност и сензитивност, за разлика од PSA како утврдена референца 
(златен стандард) чијашто дијагностичка вредност за cutoff 4,31; останала висока со 
сензитивност =100% и специфичност =98,3%.   Предиктивноста за покачување на секоја 
единица од вредноста ја покачувала веројатноста за присутен канцер за 1,036 пати, а за 
PSA ≥8ngr/mL веројатноста се покачувала за 2,624 пати. 

Осмото поглавје се однесува на дискусијата на докторската дисертација, која 
опфаќа детална анализа на добиените резултати. Кандидатот систематизирано во 
одделни целини давал толкувања на добиените резултати  и ги споредувал со објавени 



релевантни резултати од современи автори кои дале значителен придонес во обработка 
на оваа проблематика. Широкиот спектар на достапни современи истражувачки студии и 
објавени резултати го оправдува и го прави актуелно ова истражување. Кандидатот ги 
споредувал сопствените резултати од оваа докторска дисертација, кои укажуваат на 
согласност со податоците од литературата и резултатите добиени од слични, пообемни 
истражувања во интернационални рамки. 

Во деветтото поглавје, врз основа на анализата на податоците и добиените 
резултати од истражувањето, кандидатот ги формулирал заклучоците од 
истражувањето.  Анализата за предиктивноста на испитуваните параметри јасно и 
недвосмислено укажува на тоа дека TMPRSS2-ERG фузираниот транскрипт, RARB-1, 
RASSF1-1, APC-2, GSTP1-1, ESR1-1 метилациските промени, и PSA од анализираните 
параметри се значајни предиктори за карциномот на простатата. Во истражувањето е 
заклучено дека TMPRSS2-ERG фузираниот генски транскрипт има експресија само кај 
малигно простатично ткиво, и неговото присуство укажува на веројатност за поголема 
потенцијална агресивност и неповолна прогноза. Oние канцери кај кои е детектиран 
TMPRSS2-ERG фузираниот генски транскрипт имале поголема веројатност за инвазија на 
перипростатични лимфни садови. Пациентите од оваа група имале за 5,833 пати 
сигнификантно почесто далечни метастази споредено со оние од групата без експресија 
на TMPRSS2-ERG. Пациентите од групата со експресија на TMPRSS2-ERG фузиониран 
транскрипт имале за 6,050 пати сигнификантно почесто биохемиска рекурентност на 
заболувањето споредено со оние без експресија. Експресијата на GSTP1-1 DNA-
метилациската промена ја зголемувало веројатноста за присуство на карцином на 
простата за 3,782 пати, на RASSF1-1 за 3,375 пати, RARB-1 за 2,637 и APC-2 za 2,407 пати, 
додека ESR1-1 ја намалувало веројатноста за карцином за 67,1%. Во анализата согледуваме 
дека дијагностичката вредност на TMPRSS2-ERG, RARB-1, RASSF1-1, APC-2, GSTP1-1, 
ESR1-1 е ограничена со приближно еднаква специфичност и сензитивност. Заклучено е 
исто така и дека PSA како утврдена референца (златен стандард) има висока 
дијагностичка вредност за cutoff 4,31; со сензитивност =100% и специфичност =98,3%. 
Согледано е дека зголемувањето на единица вредност на PSA-то ја зголемувало 
веројатноста за присутен канцер за 1,036 пати, а  за PSA ≥8ngr/mL веројатноста се 
покачувала за 2,624 пати. 

Последното, десетто поглавје од докторската дисертација ја содржи приложената 
литература која е обемна и прегледна, содржи 163 референци, опфаќа современи 
публикации од темата која се обработува и коректно е цитирана по прифатените 
стандарди.  

Оцена на трудот 
 
Докторската дисертација на кандидатот м-р д-р Александар Трифуновски, со 

наслов: ЕВАЛУАЦИЈА НА TMPRSS2-ERG ФУЗИРАНИОТ ТРАНСКРИПТ И DNA 
МЕТИЛАЦИСКИТЕ ПРОМЕНИ И НИВНА ДИЈАГНОСТИЧКА И ПРЕДИКТИВНА 
ВРЕДНОСТ КАЈ КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА, претставува актуелно истражување во 
клиничката медицина од областа на урологијата. Докторската дисертација е изработена 
по сите принципи на едно научно истражување. Во согласност со мотивот на студијата, 
дефинирани се и целите на истражувањето, научниот пристап е оригинален и внимателно 
избран, а методологијата на испитување е современа. Поставените цели се во целина 
реализирани, а добиените резултати се адекватно обработени, интерпретирани и 
дискутирани во согласност со нивната научна и клиничко применета вредност. Од 
добиените резултати се изведени соодветни заклучоци кои недвосмислено, јасно и 



прецизно укажуваат на дијагностичкото и предиктивното значење на TMPRSS2-ERG 
фузираниот транскрипт и DNA-метилациските промени и можност за нивна апликативна 
примена.  

 
Докторската дисертација на кандидатот м-р  д-р Александар Трифуновски, со 

наслов: Евалуација на TMPRSS2-ERG фузираниот транскрипт и DNA-
метилациските промени и нивна дијагностичка и предиктивна вредност кај 
карцином на простата, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува 
основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд. 
 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор во 

меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт фактор) следниве 
рецензирани научноистражувачки трудови: 
 
1. Trifunovski A, Dimovski A, Dohcev S, Stavridis S, Stankov O, Saidi S, Gjorgjievska M, Popov 
Z. Detection of TMPRSS2-ERG Fusion Transcript in Biopsy Specimen of Prostate Cancer 
Patients: A Single Centre Experience. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2020 
Jun 1;41(1):5-14.  
 
2. Trifunovski A, Dohcev S, Stankov O, Stavridis S, Popov Z. Predictive (prognostic) value of 
TMPRSS2-ERG in prostate cancer specimen. Medicus. 2020 Dec; 25(3) 354-361. 
 
 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Главен научен придонес на докторската дисертација е можноста од клиничка 

апликативна примена на добиените резултати, кои укажуваат на значењето и 
дијагностичката и предиктивната  вредност на геномските биомаркери во навремено 
препознавање на оние пациентите со простатичен канцер кој носи потенцијал на 
агресивност. Тоа би помогнало во донесување на одлука за понатамошно дејствување по 
извршената биопсија на простата, нудејќи додатни информации околу стратификација на 
ризикот за напредната болест и остварување на персонализирана терапија. 

Дополнителен придонес на ова истражување е промоцијата на примена на нови 
геномски биомаркери во детекција и дијагностика на карциномот на простатата кои нудат 
перспективен начин за идентификување на пациенти со неповолна прогноза, кои имаат 
корист од радикален третман.  

Подрачјето на примена на овој труд е клиничката дисциплина урологија, каде што 
постои можност за примена на добиените сознанија со цел да се постави навремена 
дијагноза и да се донесе правилна одлука за третман на пациентите со карцином на 
простата и проценка на можност за присуство на болест со поголема инвазивност кај 
пациентите.  
 

Докторската дисертација ЕВАЛУАЦИЈА НА TMPRSS2-ERG ФУЗИРАНИОТ 
ТРАНСКРИПТ И DNA МЕТИЛАЦИСКИТЕ ПРОМЕНИ И НИВНА ДИЈАГНОСТИЧКА И 
ПРЕДИКТИВНА ВРЕДНОСТ КАЈ КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА, поднесена од м-р д-р 
АЛЕКСАНДАР ТРИФУНОВСКИ, претставува оригинален и самостоен научен труд и во 
целост ги исполнува условите согласно со Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на третиот циклус – докторски студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  



 
Комисијата смета дека трудот е автентичен и актуелен, има значаен научен и 

апликативен придонес, во целина ги обработува поставените проблеми и ги содржи сите 
елементи на научен труд, со јасно дефинирани цели, прецизно изложени материјал и 
методи и детално прикажани и статистички обработени резултати на студијата. 
Дискусијата и заклучоците се објективни и даваат прецизни одговори на поставените 
цели. 
 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана 
на докторската дисертација на кандидатот м-р д-р Александар Трифуновски, со наслов:      
ЕВАЛУАЦИЈА НА TMPRSS2-ERG ФУЗИРАНИОТ ТРАНСКРИПТ И DNA-
МЕТИЛАЦИСКИТЕ ПРОМЕНИ И НИВНА ДИЈАГНОСТИЧКА И ПРЕДИКТИВНА 
ВРЕДНОСТ КАЈ КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА. 
 
  
Рецензентска комисија 
 
 

1. Проф. д-р Слободан Ристовски, претседател, с.р. 
 
 

2. Акад. проф. д-р Живко Попов, ментор, с.р. 
 

 
3. Проф. д-р Снежана Смичкоска, член, с.р. 

 
 

4. Проф. д-р Сотир Ставридис, член, с.р. 
 
 

5. Проф. д-р Гоце Спасовски, член, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА  
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „СИСТЕМИТЕ ЗА 

ФАРМАКОВИГИЛАНЦА И МАТЕРИОВИГИЛАНЦА И НИВНАТА УЛОГА ВО 
ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО“ ОД  М-Р ВЛАТКО КОКОЛАНСКИ, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 
30.12.20220 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот м-р 
Влатко Коколански со наслов: Системите за фармаковигиланца и материовигиланца и нивната 
улога во јавното здравство, во состав: проф. д-р Весна Велиќ Стефановска (претседател), проф. д-р 
Розалинда Исјановска (ментор), проф. д-р Драган Ѓорѓев (член), проф. д-р Димче Зафиров (член) и 
проф. д-р Моме Спасовски (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје му го поднесува 
следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Влатко Коколански, со наслов „Системите за 
фармаковигиланца и материовигиланца и нивната улога во јавното здравство“, содржи 142 
страници компјутерски обработен текст во фонт Arial, со 1.5 проред и големина на букви 11, 234 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални прописи, 
меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран по глави, вклучувајќи ги воведот и заклучните согледувања. 
Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува 
соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Во воведот на трудот, кандидатот укажува дека динамичниот развој на медицината 
овозможи намалување на преваленцата на болестите. Од тој аспект, може да се говори за 
значително намалување на ризик-факторите за појавата на болестите. Меѓутоа, со намалување на 
ризикот од заболувањата, се зголемиле ризиците за нарушување на здравјето на пациентите кои 
можат да настанат во текот на постапката на лекување. Употребата на лековите е важен аспект на 
многу програми за јавно здравје, кои имаат за цел унапредување на здравјето на одредена 
популација. Но, сите лекови носат одреден ризик од штета по здравјето на луѓето, поради што е 
потребно нивно следење. Mедицинските средства, исто така, се поврзани и со одредени ризици по 
животот и здравјето на корисниците. Трагедиите со употребата на лекови и лековите во минатото 
неминовно придонесоа за воведување на правни норми со кои ќе се регулираат односите кои 
настануваат помеѓу сите засегнати страни по повод лековите и медицинските средства. За таа цел се 
развени два система, и тоа: фармаковигиланца и материовигиланца. Фармаковигиланца 
претставува систем кој се применува за откривање, собирање, следење, процена и обезбедување на 
соодветност на новите податоци за безбедноста на лекот и на односот ризик - корист во врска со 
употребата на лекот или неговата интеракција со други лекови, додека, пак, материовигиланца е 
систем во чиј центар на внимание се безбедносните податоци на медицинските средства. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Во поглавјето „Мотив за истражување“, кандидатот укажува дека актуализирањето на 
системите за фармаковигиланца и материовигиланца и нивната улога во јавното здравство 



пошироко во заедницата претставуваа мотив за ова истражување. Имено, во последните години сѐ 
повеќе станува актуелен проблемот на безбедноста на пациентите/корисниците на лекови и 
медицинските средства, како во светот, така и во Република Северна Македонија. За тој проблем се 
повеќе се дискутира во научните и стручните кругови, помеѓу здравствените работници и 
соработници. Овој проблем е инкорпориран во релативно новиот научен систем – медицинско 
(здравствено) право. Освен тоа, информациите поврзани за безбедноста на лековите и 
медицинските сестри се презентираат и преку печатените и електронските медиуми поради што за 
тој проблем сѐ повеќе дознава и заедницата. Системите на фармаковигиланца и материовигиланца 
се релативно нови и динамични системи, кои во последните години, по инцидентите што се случија, 
добија на значење во заштитата на јавното здравство. Досега, кај нас не е истражувано мислењето на 
здравствените работници и пациентите за знаењата и ставовите за овие системи. 

Предмет на истражување 

Во поглавјето „Цели“, кандидатот ги наведува главната цел и специфичните цели. Имено, 
главната цел на истражувањето е да се укаже на улогата на системите за фармаковигиланца и 
материовигиланца во јавното здравство и да се утврдат знаењата и ставовите на здравствените 
работници и на пациентите. Специфични цели на истражувањето се: осврт на предностите и 
недостатоците на системите за фармаковигиланца и материовигиланца во Република Северна 
Македонија, споредбено со други четири правни системи (САД, ЕУ, Јапонија и НР Кина); 
утврдување на знаењата и ставовите на здравствените работници (доктори по медицина, доктори по 
стоматологија, фармацевти и медицински сестри/техничари) за системите за фармаковигиланца и 
материовигиланца; утврдување на знаењата и ставовите на пациентите за системите за 
фармаковигиланца и материовигиланца. 

Краток опис на применетите методи 

Докторскиот труд на кандидатот е дизајниран како научноистражувачки преглед на 
важечките законски прописи кои ги уредуваат системите за фармаковигиланца и 
материовигиланца во Република Северна Македонија, споредбено со други четирите правни 
системи. Исто така, истражувањето беше дизајнирано и како дескриптивно-аналитичка студија 
(студија на пресек), со која се проценуваа знаењата и ставовите на здравствените работници и 
пациентите за системите за фармаковигиланца и материовигиланца. Во истражувањето беа 
вклучени и 100 доктори по медицина, 100 доктори по стоматологија, 100 фармацевти и 100 
медицински сестри/техничари, вработени во јавни и приватни здравствени установи на 
територијата на Град Скопје и 200 пациенти кои доаѓале во Клиничкиот центар ,,Мајка Тереза’’ за 
користење на здравствени услуги на терцијарно ниво. Истражувањето беше спроведено со помош на 
анонимен анкетен прашалник наменет за здравствени работници и анонимен анкетен прашалник 
за пациентите. Методите кои беа користени за научноистражувачкиот преглед на позитивните 
правни прописи се: логично заклучување, анализа на содржината, системско и телеолошко 
толкување, дескриптивен и споредбен метод. Овој дел од истражувањето се одвиваше на повеќе 
нивоа: апстрактно или теоретско и појавно-конкретно рамниште со мултитехнички пристап. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Во поглавјето „Резултати“, кандидатот укажува дека анализата на системот на 
фармаковигиланца на Република Северна Македонија, споредбено со други четири правни системи 
(САД, ЕУ, Јапонија и НР Кина), според постоење на: национален центар за фармаковигиланца, 
систем за спонтано пријавување на несакани реакции на лекови, национална база на податоци или 
систем за собирање и управување со пријавите за несакани реакции, национално советодавно тело 
за несакани реакции на лекови или фармаковигиланца и постоење на комуникациски стратегии, 



покажа дека во сите анализирани системи овие основни барања се воспоставени. Анализата на 
системот на материовигиланца покажа три најдобри практики кои придонесуваат за унапредување 
на јавното здравје: транспарентност, повторување на испитување на медицинското средство и 
централна наспроти локална контрола.  

74,0 % од анкетираните фармацевти, 38,0 %  од анкетираните доктори на медицина, 12,0 % 
од  докторите по стоматологија и 7,0 % од медицинските сестри/техничари ја знаеле дефиницијата 
за поимот фармаковигиланца, додека, пак, најголем дел од фармацевтите (75,0 %) изјавиле дека 
слушнале за поимот материовигиланца, но само 25,0 % знаат што претставува тој. 45,0 % од 
докторите по медицина слушнале за овој поим, но само 5,0 % ја знаат дефиницијата, додека, пак, 
28,0 % од стоматолозите слушнале, но 3,0 % од нив знаат што означува тој поим. Само 6,0 % од 
медицинските сестри/техничари чуле за поимот материовигиланца, додека процентот на 
медисцинските сестри/техничари кои ја знаат дефиницијата на овој поим е занемарлив и изнесува 1 
%. 

На прашањето: Дали на некој од Вашите пациенти му се случила несакана реакција од лек, 
одговориле потврдно 60,0 %, од анкетираните доктори на медицина, 45,0 % од докторите по 
стоматологија, 58,0 % од фармацевтите и 40,0 % од медицинските сестри/техничари. 
Процентуалната разлика која се регистрира помеѓу здравствените работници доктори по медицина 
верзус доктори по стоматологија и  медицински сестри/техничари  е статистички сигнификантна за 
p<0.05 (Difference test, p=.0337, p=.0199). Процентуалната разлика која се регистрира помеѓу 
фармацевтите верзус медицинските сестри/техничари е статистички сигнификантна за 
p<0.05(Difference test, p=.0109), останатите процентуални разлики се несигнификантни, додека, 
пак, 80,0 % од фармацевтите, 59,0 %  од анкетираните доктори на медицина, 55,0 % од докторите по 
стоматологија и 40,0 % медицинските сестри/техничари одговориле потврдно на прашањето за 
несакана рекација/настан од медицинско средство кој го забележале кај своите пациенти.  

На прашањето: Дали некогаш сте доставиле пријава за несакана реакција на лек, 
потврдниот одговор варира во ранг од 38,0 % (фарамацевти) до 16,0 % (доктори на стоматологија). 
Но еден голем процент од анкетираните не знаат каде се поднесуваат и како се пополнуваат 
пријавите за несакана реакција на лек во ранг од 51,0 до 36,0 %. На прашањето: Дали некогаш сте 
доставиле пријава за несакана реакција/настан поврзан со употребата на медицински средства, само 
двајца (2,0 %) од докторите на медицина одговараат дека доставиле пријава за несакана 
реакција/настан поврзан со употребата на медицински средства. 90,0 % од  докторите по 
стоматологија одговараат со негирање, 78,0 % од фармацевтите и 87,0 % од медицинските 
сестри/техничари, исто така даваат негативен одговор. Процентуалната разлика помеѓу 
здравствените работници во однос на различните модалитети на одговори е статистички 
сигнификантна за p<0.05. 

61,0 %  од анкетираните доктори на медицина, 60,0 % од докторите на стоматологија, 84,0 
% од фармацевтите и 51,0 % медицинските сестри/техничари сметаат дека е неопходно 
пријавувањето на несакани реакции на лек. Процентуалната разлика која се регистрира помеѓу 
фармацевтите верзус останатите здравствени работници е статистички сигнификантна за 
p<0.05(Difference test, p=.000). 81,0 % од фармацевтите, 75,0 %  од анкетираните доктори на 
медицина, 61,0 % докторите на стоматологија и 51,0 % медицинските сестри/техничари сметаат дека 
е неопходно пријавувањето на несакани реакции/настани поврзани со употребата на медицински 
средства. 

За поимот фармаковигиланца не слушале 76,0 % од пациентите, додека 96,0 % од 
пациентите не слушнале за поимот материовигиланца.  



27,0 % од анкетираните пациенти изјавиле дека им се случила несакана реакција на лек, 
додека, пак, никој од испитуваните пациенти немал несакан настан/реакција предизвикана од 
употреба на медицинско средство. Само 10,0 % од анкетираните пациенти изјавиле дека ја 
пријавиле несаканата реакција на лекот. Нашето истражување покажа дека кај анкетираните 
пациенти е поделено мислењето за пријавувањето на несаканите реакции на лековите и 
медицинските средства и воспоставувањето на систем за пријавување. Секако загрижува податокот 
дека е голем процентот на испитувани пациенти, кои немаат позитивен став кон овие сериозни 
прашања. 

Поаѓајќи од целите и хипотезите, а врз основа на прегледот на системите на 
фармаковигиланца и материовигиланца на Република Северна Македонија, споредено со четири 
правни системи (САД, ЕУ, Јапонија и НР Кина) и анкетата кај здравствените работници и 
пациентите, кандидатот укажува дека може да се заклучи дека: 1) Република Северна Македонија 
има воспоставено систем на фармаковигиланца кој е соодветен на високоразвиените земји и ги 
исполнува основните барања предвидени од Светската здравствена организација. 2) Нашата 
законска регулатива за фармаковигиланцата и материовигиланцата има инклузивен пристап 
бидејќи овозможува пријавување на несакани реакции не само на здравствените работници и 
фармацетските комапнии, туку и на пациентите.  3) До денес, нема емпириски докази дека еден 
систем е подобар во однос на друг, но несомнено е дека секој систем има свои предности и 
недостатоци во врска со заштитата на јавното здравје. 4) Во рамките на анализираните системи на 
материовигиланца, може да се забележат трите најдобри практики кои придонесуваат за 
унапредување на јавното здравје: транспарентност, повторување на испитување на медицинското 
средство и централна наспроти локална контрола. 5) Нашите резултати покажаа дека знаењата се 
значително подобри во однос на останатите здравствени работници, а позитивните ставови на 
фармацевтите значително отстапуваат од ставовите на здравствените работници. 6) Докторите по 
медицина во нашето истражување, иако послабо од фармацевтите, покажаа добри знаења за 
системите за фармаковигиланца и материовигиланца и имаат позитивни ставови кон 
воспоставувањето на ефикасни системи за следење на несаканите настани. 7) Докторите по 
стоматологија и медицинските сестри/техничари имаа најмало познавање на системите, но сепак 
имаат позитивни ставови кон воспоставувањето на ефикасни системи за следење на несаканите 
настани. 8) Пациентите во нашето истражување имаа минимални познавања за системите и 
загрижува нивниот негативен став за пријавување на несканите настани предизвикани од употреба 
на лек или на медицинско средство. 9) Најголем број од здравствените работници сметаат дека за 
унапредување на системите е потребно дополнителна едукација.    

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Влатко Коколански, со наслов „Системите за 
фармаковигиланца и материовигиланца и нивната улога во јавното здравство“, претставува 
истражување во  областа на јавното здравство. Изработката на темата на оваа докторска дисертација  
укажува на улогата на системите за фармаковигиланца и материовигиланца во јавното здравство и 
на знаењата и ставовите на здравствените работници и на пациентите за овие системи, но и за 
потребата од поголемо познавање на системите за фармаковигиланца и материовигиланца, како и 
дефинирање на предизвиците за понатамошен развој на овие системи.  

Докторската дисертација на кандидатот м-р Влатко Коколански, со наслов „Системите за 
фармаковигиланца и материовигиланца и нивната улога во јавното здравство“, според мислењето 
на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски 
труд.  



ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил, (како прв автор, во 
меѓународни научни списанија) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

1. KOKOLANSKI V., TRAJKOVIKJ JOLEVSKA S., ISIJANOVSKA R., IVANOVSKI KJ., DIRJANSKA K., 
SIVADASAN S. KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS PHARMACOVIGILANCE AND ADVERSE 
DRUG REACTION REPORTING AMONG DENTAL MEDICINE STUDENTS IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA MACEDONIAN DENTAL REVIEW. 2018; 41 (1-2): 1-8. 

2. КОКОЛАНСКИ В, ТРАЈКОВИЌ-ЈОЛЕВСКА  С, ИСЈАНОВСКА Р, ИВАНОВСКИ Ќ, ДИРЈАНСКА К. 
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СИСТЕМИТЕ НА МАТЕРИОВИГИЛАНЦА ВО МАКЕДОНИЈА, 
САД, ЕУ, ЈАПОНИЈА И КИНА И НИВНАТА УЛОГА ВО ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО.  АРХИВИ НА 
ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ 2019; 11 (1): 20-30. 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на кандидатот се: укажување на улогата на системите за 
фармаковигиланца и материовигиланца во јавното здравство, знаењата и ставовите на 
здравствените работници и на пациентите за овие системи, потребата од поголемо познавање на 
системите за фармаковигиланца и материовигиланца, како и дефинирање на предизвиците за 
понатамошен развој на овие системи. 

Подрачјето на примена и ограничувањата се: улогата на системите за фармаковигиланца и 
материовигиланца и нивната улога во јавното здравство е од особено значење. Потребна е поголема 
застапеност на наставни содржини за несаканите настани/реакции на лек и медицинско средство во 
додипломската едукација на докторите на медицина, докторите на стоматологија и 
медицинските/сестри/техничари. Исто така, потребна е едукација на здравствените работници и 
пациентите за значењето на пријавувањето на несаканите настани и нивно стимулирање за активно 
пријавување преку спроведување на работилници/конференции за фармаковигиланца и 
материовигиланца. Преку активен процес на идентификување, следење и проценка ќе се придонесе 
за намалување на појавата на несакани настани од употреба на лек или на медицинско средство и 
нивно превенирање. 

Можните понатамошни истражувања се: утврдување на ставовите на релевантните 
авторитети во Република Северна Македонија, како и стратешката ориентација на надлежните 
министерства, агенциите и владата за важноста и развојот на системите за фармаковигиланца и 
материовигиланца.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација на кандидатот м-р Влатко Коколански со наслов: Системите за 
фармаковигиланца и материовигиланца и нивната улога во јавното здравство. 

     КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, претседател, с.р. 

2. Проф. д-р Розалинда Исјановска, ментор, с.р. 

3. Проф. д-р Драган Ѓорѓев, член, с.р. 

4. Проф. д-р Димче Зафиров, член, с.р. 

5. Проф. д-р Моме Спасовски, член, с.р. 



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржа состанок на 12.02.2021 година во 12 часот преку средствата за 
електорнска комуникација. 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 (асистенти) 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.  Медицинска физика 1 наставник 
2.  Медицина на труд 2 наставника 
3.  

Анестезиологија со реанимација 
1 наставник 
1 научен раб. 
1 асистент 

4.  Психијатрија и мед.психологија 2 наставника 
7 асистенти 

5.  Дерматовенерологија  2 наставника 
2 асистенти 

6.  
Неврологија 

4 наставника 
2 научни раб. 
1 асистент 

7.  Онкологија со радиотерапија 1 асистент 
8.  Педијатрија 2 наставника 

1 научен раб. 
9.  Инфективни болести 1 асистент 
10.  Гинекологија и акушерство 7 наставника 

1 асистент 
11.  Хигиена  1 наставник 
12.  Радиологија 1 научен раб. 

3 асистенти 
13.  Биохемија и клиничка биохемија 1 асистент 
14.  Трансфузиологија  1 наставник 

1 асистент 
15.  Патолошка физиологија 2 наставника 

Урологија 1 наставник 
Детска х. 1 наставник 

Пластична х. 1 наставник 
1 научен раб. 

Дигестивна х.  1 наставник 
Трауматологија 1 наставник 
Торакална х. 1 наставник 

16.   
 
 
Хирургија 

Кардиохирургија 1 наставник 



17.  Оториноларингологија  2 асистенти 
Кардиологија  
 

2 наставника  
1 научен раб. 

Гастроентерохепатологија 1 наставник 
2 научни раб. 

Нефрологија 2 наставника  
1 научен раб. 

Токсикологија 2 наставника  
1 научен раб. 

Ревматологија 1 наставник  
1 научен раб. 

Хематологија  1 наставник  

Ендокринологија 1 наставник  
1 научен раб. 

18.   
 
 
Интерна 
медицина 

 27 асистенти 
 
 

  2. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 

  
 Прирдно математички факултет, Фармацевтски факултет и Факултет за 
физичко образование, спорт и здравје-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 катедрите за овие барања и дадената согласност од 
катедрата се утврди следнава листа и тоа:  
 

Табела 1  
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  

НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 

Ред.
бр. предмет 

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

1 

Апликативна примена на 
современите молекуларни 
техники во дијагноза и 
превенција на генетски болести 
кај човекот со 6 ЕКТС,  за 
повторна акредитација на 
студиските програми во рамките 
на трет циклус студии кои ги 
организира УКИМ на 
студиската програма по 
Молекуларна биологија 

Прироно-
математички 

факултет Скопје- 
Институтот за 
биологија на  

 
 
проф.д-р Елена Шукарова 
Ангеловска 
проф.д-р Александар 
Петличковски 

2 

предклинички и клинички 
испитувања на лекови и 
документација  за повторна 
реакредитација на студиската 
програма од втор циклус 
специјалистички студии по 
фармацевтска регулатива. 

Фармацевтски 
факултет - Скопје 

 
 
 
проф.д-р Димче Зафиров 
проф.д-р Никола Лабачевски 



3 

Функционална анатомија, 
задолжителен предмет со фонд 
на часови 2+0, за повторна 
акредитација на студиските 
програми на прв циклус студии 
и тоа:  студиска програма на прв 
циклус академски студии по 
физичко и здравствено 
образование и студиска 
програма на прв циклус стручни 
студии за спортски тренери 

Факултет за физичко 
образование, спорт и 

здравје-Скопје 

 
 
 
 
проф.д-р Јулија 
Живадиновиќ Богдановска 

 
За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, 

ННС донесува одлука. 
 
3. Донесување на одлука за изменување на одлуката за вклучување на 

стручњаци од практиката од соодветната област за одржување на практична 
клиничка настава за студиските програми за тригодишните стручни студии во 
академската 2020/2021 година. 

Катедрата по радиологија достави барање кое Кадровскиот одбор го разгледа и 
му предлага на Наставно-научниот совет да ја измени Одлуката за вклучување на 
стручњаци од практиката од соодветната област за одржување на практична клиничка 
настава за студиските програми за тригодишните стручни студии во академската 
2020/2021 година и тоа: 
 - лицата ангажирани како стручњаци од практиката: Фросина Гонева, Маја 
Тимова, Жаклина Савовска, Алмир Омеровиќ, Димитар Андонов, Стевчо Спасов, 
Даниела Крстевска, Аднан Ибраими, Игор Андоновски, Благоја Димитровски, Мирјана 
Репиновиќ, Оливер Костовски сите од ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - 
Скопје и лицата Марина Тошевска и Тони Слезенковски од ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хируршки болести ,,Св. Наум Охридски” - Скопје, да се укинат. Практична 
клиничка настава за студиските програми за тригодишните стручни студии во летниот 
семестар во академската 2020/2021 година ќе ја одржат лицата избрани во наставно-
научни и соработнички звања на катедрата за радиологија. 

 
                   Декан, 

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



 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВЕН ОДБОР 
 
                                                                                                                         
 
Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, 
одржа седница на ден 05.02.2021 година, со следната точка на дневен ред 
 
 

 
1.Предлог комисии за полагање на специјалистички испит за специјалистичките студии од 
областите физиотерапија во ортопедија и хирургија и клиничка логопедија 

 
 
Членовите на Наставниот одбор со електронско гласање се  изјаснија дека го прифаќаат 
дневниот ред. Сите членови гласаа со ЗА, за предложените комисии за полагање на 
специјалистички испит за специјалистичките студии од областите физиотерапија во 
ортопедија и хирургија и клиничка логопедија. 

 Извештајот од Наставниот одбор и прилогот ќе бидат проследени до Наставно-научниот 
совет. 
 

 
   
 
 
                                                                                                          Продекан за настава 
                                                                                     проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска,с.р. 
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                            
                                                
                                                                                                                       
 



 
Предлог комисии за полагање на специјалистички испит за 
специјалистичките студии од областа физиотерапија во ортопедија и 
хирургија 

 
 

 
         Се предлагаат комисии во состав: 
 

1. Проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова 
Вон. проф. д-р Роза Џолева Толевска 
Проф. д-р Светозар Антовиќ 
 
 

2. Проф. д-р Горан Кондов 
Вон.проф.д-р Даниела Горгиева 
Доц.д-р Валентина Коевска 
 
 

3. Проф. д-р Златко Темелковски 
Проф. д-р Боро Џонов 
Доц. д-р Билјана Митревска 
 
 

4. Проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова 
Проф. д-р Игор Кафтанџиев 
Вон. д-р Даниела Георгиева 

 
5. Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 

Проф. д-р Зоран Божиновски 
Доц. д-р Валентина Коевска 
 
 

6. Вон.проф. Роза Џолева-Толевска 
Доц. д-р Билјна Митревска 
Виш науч. сор. д-р Лазо Новески 

 
 



Предлог комисии за полагање на специјалистички испит за 
специјалистичките студии од областа клинички логопеди 
 
Се предлагаат комисии во состав: 

 
1. Проф. д-р Јане Нетковски 

Проф. д-р Марија Папазова 
Проф. д-р Јасна Богданска  
 
 

2. Проф. д-р Анита Арсовска  
Проф. д-р Ники Матвеевa 
Проф. д-р Људмила Ефремова 

 
 

3. Проф. д-р Наталија Долненец Банева 
Проф. д-р Бети Дејанова 
Проф. д-р Велибор Тасиќ 

 
 

4. Проф. д-р Ката Мартинова 
Проф. д-р Никола Николовски 
Проф. д-р Лидија Тодорова 

 
 

5. Проф. д-р Филип Дума  
Проф. д-р Весела Малеска Ивановска 
Проф. д-р Даница Лабудовиќ 

 
 

6. Проф. д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
Доц. д-р Татјана Ѓеоргиевска Јанчевска  
Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 

 
 

7. Проф. д-р Марина Давчева Чакар 
Проф. д-р Соња Топузовска  
Проф. д-р Сунчица Петровска 

 
 

8. Проф. д-р Јане Нетков 
Доц. д-р Ирена Костовска 
Вонр. проф. д-р Констандина Кузевска Манева 

 
 

9. Проф. д-р Наталија Долненец Банева 
Проф. д-р Велибор Тасиќ 
Проф. д-р Светлана Цековска 

 
 



10. Проф. д-р Марина Давчева Чакар 
Проф. д-р Аспазија Софијанова 
Вонр. проф. д-р Сања Манчевска 

 
 

11. Проф. д-р Филип Дума 
Проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска 
Проф. д-р Анита Арсовска 

 
 

12. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
Вонр. проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска 
Вонр. проф. д-р Лидија Карева 

 
 



 
 

ИЗВЕШТАЈ   ОД НАУЧНИОТ ОДБОР 
 
 
 Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од Скопје, 
одржа седница на ден  11.02.2021  година. По однос на предложенита точка од дневниот ред: 
Предлог иницијатива за формирање на списание на Медицинскиот факултет и 
спроведеното гласање, мнозинство од членовите на Научниот одбор за прифатија Предлог 
иницијатива за формирање на списание на Медицинскиот факултет со следните 
карактеристики: 
Се планира списанието да биде:   

 со наслов  “Academic Medical Journal”  
 со меѓународен уредувачки одбор   
 да се издава на англиски јазик   
 двапати годишно (по потреба и дополнителни изданија)   
 во електронска форма   
 да биде со отворен пристап (Open Access Publishing)   
 на вработените наставници и соработници ќе им биде овозможено бесплатно да 

објавуваат трудови,  додека авторите кои не се вработени на Факултетот ќе плаќаат за 
објавување на нивните трудови.   

 
Исто така членовите на Научниот одбор ги прифатија и прелозите за главниот уредник и 
членовите на уредувачкиот одбор кои ви ги доставувам во прилог:      

Academic Medical Journal 

Publisher: Faculty of Medicine, “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, R.N. Macedonia 
Editor-in-Chief 
Julija Zhivadinovik Bogdanovska 
 
Deputy Editors 
Slavica Kostadinova Kunovska 
 
Editorial Board: 
Sonja Topuzovska (R.N.Macedonia) 
Nikola Jankulovski (R.N.Macedonia) 
Hristo Pejkov (R.N.Macedonia) 
Minov Jordan (R.N.Macedonia) 
Zlatko Jakovski (R.N.Macedonia) 
Igor Kaftandjiev (R.N.Macedonia) 
Snezhana Smichkoska (R.N.Macedonia) 
Gulshen Selim (R.N.Macedonia) 
Keti Stavrik (R.N.Macedonia) 
Branko Stefanovski (R.N.Macedonia) 
Tomislav Stankovski (R.N.Macedonia) 
Igor Spiroski (R.N.Macedonia) 
Sasho Panov (R.N.Macedonia) 
Matjaz Flezar (Slovenia) 
Engin Tutkun (Turkey) 
Tatjana Petrova (USA) 
Gustavo Baretton (Germany) 



Sinisa Babovic (Serbia) 
Milan Stefanovic (Serbia) 
Mario Staresinic (Croatia) 
Rok Vengust (Slovenia) 
Danics Rotar (Slovenia) 
Chara Spiliopulou (Greece) 
Aneta Stefanovska (UK) 
Maja Elstad (Norway) 
Milan Latas (Serbia) 
Irene Lang (Austria) 
Walter Klepetko (Austria) 
Frank Heinzel (Germany) 
Oskar Aszmann (Austria) 
Friedrich Herbst (Austria) 
 
Proof-reader for English 
Lence Danevska 
 
Text editing 
Sonja Stambolieva 
 
 

                  Продекан за наука 
                                                                                  Проф. д-р  Розалинда Попова Јовановска,с.р.  

                            
 

 
 



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 10.02.2021 
година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
1. Донесување на предлог одлука согласно утврдените процедури за подготовка на 
Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии - докторски студии на 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2021/2022 година: 
1. Советот на студиската програма на третиот циклус студии по медицина утврди 

вкупно 87 потенцијални ментори со вкупно 146 слободни места  (144 за 
програмата клиничка/базична медицина, 2 за програмата базична/молекуларна 
медицина), кои ги исполнуваат условите за менторство на трет циклус студии 
согласно законските одредби. 

2. Бројот на студенти, според слободните места на потенцијалните ментори е 
утврден на вкупно 146. 

3. Покрај општите услови и критериуми за запишување студенти на докторски 
студии по медицина, потребно е кандидатите да имаат и: 
 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на прв циклус студии и најмалку 

8,00(осум) на втор циклус студии одделно (доколку кандидатот има 
завршено);  

 лица кои завршиле според студиските програми до 2005/2006 година и се 
стекнале со диплома: доктор на медицина, а се во тек на втора половина од  
здравствена специјализација или специјалисти; (пред воведување на ЕКТС 
студии); 

 лица кои завршиле според студиска програма од 2005/2006 (360 кредити) и 
се стекнале со диплома: доктор по медицина, а се во тек на втора половина 
од  здравствена специјализација или специјалисти; 

 лицата кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина на 
област за која нема здравствена специјализација, треба да имаат  најмалку 
два in extenso труда како прв автор, публикувани во списанија со 
меѓународен уредувачки одбор; 

4. Школарината за студирање на третиот циклус студии-докторски студии 
изнесува 5000 евра во денарска противвредност за 6 семестри. 

 
 
2. Формирање на комисии за оцена на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од: 
 
- м-р Небојша Настов на тема: "Споредба на крајниот исход при 
користење на челични 4,5 мм ДЦП плочки (MIPPO) и претходно 
моделирани титаниумски 3,5 мм заклучувачки плочки (MIPLPO), 
во третманот на фрактурите на дисталната тибија со минимално 



инвазивна перкутана остеосинтеза со плочка", се предлага комисија во 
состав: 
 

1. Проф. д-р Славчо Стојменски, ментор 
2. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, член 
3. Проф. д-р Зоран Божиновски. член 
 

- д-р Анамарија Јанкуловска на тема: "Валидација на методот на 
откривање на сентинелен јимфен јазол со радиоколид обележан 
со 99mTc кај пациентки со ендометријален карцином", се предлага 
комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Даниела Миладинова, ментор 
2. Доц. д-р Синиша Стојаноски, член 
3. Доц. д-р Сашо Стојчевски. член 

 
- д-р Марјан Бошев на тема: "Асоцираност на генски полиморфизми со 
коронарната артериска болест кај помлада популација", се предлага 
комисија во состав: 
 

1. Науч. сов. д-р Светлана Станковиќ, ментор 
2. Проф. д-р Христо Пејков, член 
3. Проф. д-р Сашо Панов. член  

 
- д-р Љубица Миќуновиќ на тема: "Компаративни ефекти на 
епинефринот и дексаметазонот како адјуванси при периферни 
нервни блокови на горен екстремитет кај педијатриски 
пациенти", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Андријан Карталов, ментор  
2. Проф. д-р  Билјана Кузмановска, член 
3. Доц. д-р Лазар Тодоровиќ, член. 

 
- д-р Даница Петкоска на тема: "Безбедност и ефикасност на 
каротидното стентирање преку радијален пристап кај 
високоризични пациенти", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Сашко Кедев, ментор 
2. Проф. д-р Марија Вавлукис, член 
3. Проф. д-р Маријан Бошевски. член 
 

- д-р Арзана Хасани Јусуфи на тема: "Улогата и значењето на 
неинвазивните методи, со посебен осврт на share wave 
eластографијата во детекција на степенот на хепаталната 
фиброза", се предлага комисија во состав: 
 



1. Проф. д-р Мери Трајковска, ментор 
2. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, член 
3. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова. член 

 
 
3. Извештаи од комисии за оценка на на докторска дисертација 
од: 
 
- д-р Габриела Бушиноска Иванова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1229 
од 01.01.2021) на тема: "Одредени предиктори на неонатален морталитет на 
УГАК-Скопје (1.5.2019-31.01.2020)", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Никола Бакрачески (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1229 од 
01.01.2021) на тема: "Употреба на интраваскуларен ултразвук во оптимизација 
на резултати при стентирање на долги лезии", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Татјана Делева Стошевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1230 од 
05.01.2021) на тема: "Асоцијација на метаболички синдром и каротидна 
артериска болест како ризик-фактор за цереброваскуларен инсулт и 
транзиторна исхемична атака", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- м-р Александар Трифуновски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1231 од 
01.02.2021) на тема: "Евалуација на TMPRSS2-ERG фузираниот транскрипт 
и dna-метилациските промени и нивна дијагностичка и предиктивна вредност 
кај карцином на простата" (Рецензијата е објавена на 01.02.2021 и доколку 
има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната од дневен ред на 
ННС), 
 
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 тема за изработка на 
докторска дисертација од: 
 
- д-р Нерон Поповски на тема: "Анализа на хируршката корекција на 
адолесцентни идиопатски сколиози со задна сегментална инструментација и 
фузија со конструкција со висока густина во целост од полиаксијални 
педикуларни штрафови", 



 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
- д-р Селим Комина на тема: " Евалуација на Хpert Bladder Cancer Detection 
тестот во откривање на карцином на мочен меур кај пациенти со хематурија", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
- д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ на тема: "Предиктори за појава на атријална 
фибрилизација кај пациенти по кардиохируршки интервенции", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
- ас. д-р Ненад Митрески на тема: "Споредба на интензитет модулирана 
радиотерапија со 3-димензионална конформална радиотерапија при 
адјувантна радиохемотерапија кај радикално опериран ректален карцином во 
II и III стадиум", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
- д-р Ивица Бојовски на тема: "Асоцијација на генетски мутации и 
полиморфизми со коронарна артериска болест и длабока венска тромбоза", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
- д-р Антонио Гавриловски на тема: "Фактори кои влијаат на задоволството кај 
пациентите по имплантирање на тотална ендопротеза на колено", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
- д-р Марина Иљовска на тема: "Влијание на патогени и можно патогени 
варијанти на високо и умерено пенетрантни гени (brca1, brca2, pten, tp53, atm, 
chek2, palb2, cdh1) врз клиничко-патолошките карактеристики и исходот кај 
пациенти со ран канцер на дојка", 
 



Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
- д-р Вера Пеншовска Николова на тема: "Срцеви и липидни маркери како 
предиктори за коронарната артериска болест кај дијабетес мелитус тип 2 
пациенти со и без дијабетична нефропатија", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
 
5. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација 
од: 
 
- д-р Габриела Бушиноска Иванова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1229 
од 01.01.2021) на тема: "Одредени предиктори на неонатален морталитет на 
УГАК-Скопје (1.5.2019-31.01.2020)", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател 
2. Проф. д-р Никола Оровчанец, ментор 
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член  
4. Проф. д-р Јорго Бабушку, член  
5. Проф. д-р Никола Пановски. член 
 

- д-р Никола Бакрачески (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1229 од 
01.01.2021) на тема: "Употреба на интраваскуларен ултразвук во оптимизација 
на резултати при стентирање на долги лезии", се предлага комисија во состав: 

 
1. Проф. д-р Силвана Јованова, претседател 
2. Проф. д-р Сашко Кедев, ментор 
3. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил, член  
4. Проф. д-р Никола Оровчанец, член  
5. Проф. д-р Татјана Миленковиќ. член 
 

- д-р Татјана Делева Стошевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1230 од 
05.01.2021) на тема: "Асоцијација на метаболички синдром и каротидна 
артериска болест како ризик-фактор за цереброваскуларен инсулт и 
транзиторна исхемична атака", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Анита Арсовска, претседател 
2. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, ментор 
3. Проф. д-р Наталија Долненец Банева, член  
4. Проф. д-р Драгана Петровска Цветковска, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 

 



- м-р Александар Трифуновски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1231 од 
01.02.2021) на тема: "Евалуација на TMPRSS2-ERG фузираниот транскрипт 
и dna-метилациските промени и нивна дијагностичка и предиктивна вредност 
кај карцином на простата" (Рецензијата е објавена на 01.02.2021 и доколку 
има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната од дневен ред на 
ННС), се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Слободан Ристовски, претседател 
2. Акад. проф. д-р Живко Попов, ментор 
3. Проф. д-р Снежана Смичкоска, член  
4. Проф. д-р Сотир Ставридис, член  
5. Проф. д-р Гоце Спасовски. Член 

 
 
 
          Раководител 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 СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 
 
  
 Одборот за специјализации и супспецијализации на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет од Скопје одржа состанок на 10.02.2021 година преку 
сретствата за електронска комуникација. Од вкупно 19 членови  на Одборот за 
специјализации и супспецијализации, мнозинството се изјасниа по предложениот 
дневен ред и Одборот зазеде став: 
 

1. Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит 
     - Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги усвои 
следните комисии за полагање на специјалистички испит по специјалноста: 

 
-Интерна медицина 

     На веќе постоечките комисии за полагање на специјалистички испит по 
специјалноста Интерна медицина поради пензионирање на тројца професори се 
предлага измена на еден член од деветата, десетата и единаесетата комисија.  
 
Комисија IX 
1. Проф. д-р Марија Вавлукис 
2. Проф. д-р Љубинка Дамајновска Крстиќ 
3. Доц. д-р Димитар Каркински (пензиониран член проф.д-р Александар Шиколе) 
 
Комисија X 
1. Проф. д-р Дејан Докиќ (пензиониран член проф.д-р Бисерка Ќаева) 
2. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска 
3. Проф. д-р Петар Дејанов 
 
Комисија XI 
1. Проф. д-р Маријан Бошевски 
2. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова 
3. Доц. д-р Сава Пејковска (пензиониран член проф.д-р Горица Брешкоска) 

 
 

-Пулмологија и алергологија 
 

Комисија I 
1. Проф. д-р Дејан Докиќ 
2. Проф. д-р Златица Гошева 
3. Доц. д-р Димитар Каркински 
 
За комисија бр. 1 заменик е Доц. д-р Сава Пејковска 
 
Комисија II 
1. Проф. д-р Дејан Докиќ 
2. Проф. д-р Златица Гошева 
3. Доц. д-р Сава Пејковска 
 
За комисија бр. 2 заменик е Доц. д-р Димитар Каркински 



Комисија III 
1. Проф. д-р Дејан Докиќ 
2. Доц. д-р Димитар Каркински 
3. Доц. д-р Сава Пејковска 
 
За комисија бр. 3 заменик е Проф. д-р Златица Гошева 
 
 -Нефрологија 
 
Комисија I 
1.Проф.д-р Гоце Спасовски  
2.Проф.д-р Весна Герасимовска Таневска 
3.Проф.д-р Петар Дејанов 
 
За комисија бр. I заменик Проф д-р Весна Ристовска 
 
Комисија II 
1.Проф.д-р Весна Ристовска 
2.Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 
3.Доц.д-р Павлина Џекова Видимлиски 
 
За комисија бр. II заменик Проф д-р Ѓулшен Селим 
 
Комисија III 
1.Проф.д-р Петар Дејанов 
2.Проф.д-р Гоце Спасовски 
3.Проф.д-р Ѓулшен Селим 
 
За комисија бр. III заменик Проф д-р Весна Герасимовска-Таневска 
 
Комисија IV 
1.Проф.д-р Весна Герасимовска Таневска  
2.Проф.д-р Гоце Спасовски  
3.Проф.д-р Петар Дејанов 
 
За комисија бр. IV заменик Проф д-р Билјана Герасимовска-Китановска 
 
Комисија V 
1.Проф.д-р Ѓулшен Селим 
2.Проф.д-р Весна Ристовска 
3.Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 
 
За комисија бр. V заменик Доц д-р Павлина Џекова-Видимлиски 
 

-Педијатрија 

    Комисија I      
    1.Проф.д-р Зоран Гучев     
    2.Проф.д-р Аспазија Софијанова   
    3.Науч.сор.д-р Николина Здравевска 



 
    Комисија II 
    1. Проф.д-р Розана Кацарска 
    2. Проф.д-р Лидија Карева 
    3. Науч.сор.д-р Силвана Наунова 
 
    Комисијa III     
    1.Проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ   
    2.Проф.д-р Марина К.Константинова  
    3.Науч.сор.д-р Христина Б. Манџуковска  
 
    Комисија IV 
    1.Проф.д-р Велибор Тасиќ 
    2.Проф.д-р Светлана Кочева 
    3. Проф.д-р Татјана Јаќовска 
 
    Комисија V      
   1.Проф.д-р Ацо Костовски    
   2.Доц.д-р Кристина Миронска    
   3.Науч.сов.д-р Снежана Јанчевска   
 
   Комисија VI 
   1.Проф.д-р Емилија Влашки 
   2.Проф.д-р Соња Бојаџиева 
   3.Доц.д-р Александра Јанчевска 
 
  Комисија VII      
  1.Проф.д-р Ката Мартинова    
  2.Доц.д-р Наташа Алуловска    
  3.Виш науч.сор. Емилија Шахпазова   

 
  Комисија VIII 
  1.Проф.д-р Филип Дума 
  2.Проф.д-р Констандина К. Манева 
  3.Науч.сор.д-р Илија Кировски 
 
  Комисија IX      
 1.Проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ    
 2.Проф.д-р Зоран Гучев     
 3.Проф.д-р Констандина К. Манева   
 
  Комисија X 
 1.Проф.д-р Розана Кацарска 
 2.Проф.д-р Велибор Тасиќ 
 3.Проф.д-р Аспазија Софијанова 
 
  Комисија XI      
  1.Проф.д-р Ацо Костовски    
  2.Проф.д-р Ката Мартинова    
  3.Проф.д-р Лидија Карева   



  Комисија XII 
  1.Проф.д-р Емилија Влашки 
  2.Проф.д-р Филип Дума 
  3.Проф.д-р Светлана Кочева 
 
  Комисија XIII      
 1.Проф.д-р Ката Мартинова    
 2.Проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ   
 3.Проф.д-р Марина К. Константинова   
 
  Комисија XIV 
 1.Проф.д-р Велибор Тасиќ 
 2.Проф.д-р Емилија Влашки 
 3.Проф.д-р Соња Бојаџиева 
 
  Комисија XV      
 1.Проф.д-р Зоран Гучев    
 2.Проф.д-р Ацо Костовски    
 3.Проф.д-р Татјана Јаќовска    
 
  Комисија XVI 
 1.Проф.д-р Филип Дума 
 2.Проф.д-р Розана Кацарска 
 3.Доц.д-р Кристина Миронска 
 
  Комисија XVII     
 1.Проф.д-р Зоран Гучев     
 2.Науч.сов. д-р Снежана Јанчевска  
 3.Науч.сор.д-р Катерина Бошковска   
 
  Комисија XVIII 
 1. Проф. д-р Розана Кацарска 
 2. Виш.науч.сор. д-р Емилија Шахпазова 
 3. Науч.сор. д-р Орхидеј Д. Стомнароска 
 
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 К. Манева 
Проф.д-р Констандина К. Манева - Проф.д-р Светлана Кочева 



 
Проф.д-р Лидија Карева – Проф.д-р Марина К. Константинова 
Проф.д-р Марина К. Константинова - Проф.д-р Лидија Карева 
 
Проф.д-р Аспазија Софијанова – Проф.д-р Соња Бојаџиева 
Проф.д-р Соња Бојаџиева – Проф.д-р Аспазија Софијанова 
 
Проф.д-р Татјана Јаќовска – Доц.д-р Кристина Миронска 
Доц.д-р Кристина Миронска – Проф.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.советник д-р Снежана Јанчевска – Виш науч.сораб. Емилија Шахпазова 
Виш науч.сораб. Емилија Шахпазова - Науч.советник д-р Снежана Јанчевска 
 
Науч.сораб.д-р  Силвана Наунова – Науч.сораб.д-р Илија Кировски 
Науч.сораб.д-р Илија Кировски – Науч.сораб.д-р Силвана Наунова 
 
Науч.сораб.д-р Николина Здравевска – Науч.сораб. Христина Б.Манџуковска 
Науч.сораб.д-р Христина Б. Манџуковска – Науч.сораб.д-р Николина Здравевска 
 
Науч.сораб. д-р Катерина Бошковска- Науч.сораб. Орхидеја Д.Стомнароска  
Науч.сораб. Орхидеја Д.Стомнароска - Науч.сораб. д-р Катерина Бошковска 
 
 

2. Предлагање на комисии за полагање на супспецијалистички испит. 
     - Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги усвои 
следните комисии за полагање на супспецијалистички испит по супспецијалноста: 
 

-Пулмологија и алергологија 
 
Комисија I 
1. Проф. д-р Дејан Докиќ 
2. Проф. д-р Златица Гошева 
3. Доц. д-р Димитар Каркински 
 
Комисија II 
1. Проф. д-р Дејан Докиќ 
2. Проф. д-р Златица Гошева 
3. Доц. д-р Сава Пејковска 
 
Комисија III 
1. Проф. д-р Дејан Докиќ 
2. Доц. д-р Димитар Каркински 
3. Доц. д-р Сава Пејковска 
 
 
 



Заменици на комисиите за супспецијалистички испит по супспецијалноста 
Пулмологија и алергологија се: 

1. Н. сов. д-р Деска Димитриевска 
2. В. н. сор. д-р Јагода Стојковиќ 
 
 

-Нефрологија 

Комисија I 
1. Проф. д-р Петар Дејанов  
2. Проф. д-р Весна Ристовска  
3. Виш науч. сор. д-р Игор Николов  

 
Комисија II 
1. Проф. д-р Гоце Спасовски 
2. Проф. д-р Петар Дејанов 
3. Науч. сор. д-р Ирена Рамбабова Бушлетиќ 

 
Комисија III 
1. Проф. д-р Билјана Герасимовска-Китановска 
2. Проф. д-р Гоце Спасовски 
3. Насл. доц. Звездана Петронијевиќ 

 
Комисија IV 
1. Проф. д-р Весна Герасимовска-Таневска 
2. Проф. д-р Ѓулшен Селим 
3. Науч. сор. д-р Галина Северова Андреевска 
 
Комисија V 
1. Проф. д-р Ѓулшен Селим 
2. Проф. д-р Весна Герасимовска-Таневска 
3. Насл. доц. д-р Владимир Пушевски 

 
Комисија VI 
1. Проф. д-р Весна Ристовска 
2. Доц. д-р Павлина Џекова Видимилски 
3. Науч.сор . д-р Лада Трајческа 
 
Заменици:  
 
Комисија 1 и 2- Проф Д-р Билјана Герасимовска-Китановска 
Комисија 3 и 4- Доц д-р Павлина Џекова-Видимлиски  
Комисија 5 и 6 -Виш. науч.сор д-р Игор Николов 
 
 
 
 

                                                                                                      Продекан, 
                                                                                            Доц.д-р Ана Данева Маркова с.р. 



ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
Советот на докторски студии по Јавно Здравство, по електронски пат одржа состанок 

на 05.02.2021 година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став: 
 
 1. Извештај од комисија за оцена на докторска дисертација; 
           а) м-р Влатко Коколански (објавен во билтен на Универзитетот бр.1231 ) на тема: 
„Системите за фармаковигиланца и материовигиланца и нивната улога во јавното здравство“ 
            Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оценка на докторска дисертациja е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
 2. Формирање на комисија за одбрана на докторска дисертација од; 
           а) м-р Влатко Коколански на тема: „Системите за фармаковигиланца и 
материовигиланца и нивната улога во јавното здравство “ 
 
  Се предлага комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
 2. Проф.д-р Розалинда Исјанановска 
 3. Проф.д-р Драган Ѓорѓев 
 4. Проф.д-р Димче Зафировски 
 5. Проф.д-р Моме Спасовски 

 
3. Формирање комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација од; 
 а) Софија Лолеска на тема: „Јавно-здравствено значење на мобилната апликација 
Неуроигра за евалуација на влијание, концентрација и моторика кај деца“ 

 
  Комисијата е во состав: 
 1. Проф.д-р Михаил Кочубовски 
 2. Проф.д-р Гордана Ристовска 

 3. Проф.д-р Розалинда Исјанановска 
 
 4. Донесување на Одлука согласно утврдените процедури за подготовка на 
Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии-докторски студии по 
Јавно здравство на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за академската 
2021/2022 година. 
 
 -Број на слободни менторски места за докторски студии по Јавно здравство за 
академската 2021/2022 година: 8 
 -Број на студенти-8 
 -Услови и критериуми за упис на студенти согласно член 20 од Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус академски 
студии-докторски студии на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје бр.530 од 31 
декемвро 2020 година 
 -Износ на школарина и други давачки – 5000 евра во денарска вредност 
 -Други елементи од значење на конкурсот за студиската програма по Јавно здравство 

 
 
 
                                                                                      Раководител на Совет на докторски студии   
                                                                                                           по Јавно здравство  
                                                                                           Проф. д-р Розалинда Исјановска с.р. 
 
    



 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет одржа состанок 
на ден 09.02.2021 година, преку средствата за електронска комуникација (e-mail)  и 
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)  Учебно помагало со наслов: „Практикум по хигиена“ наменет за студентите на 

Медицинскиот факултет од авторите: проф.д-р Михаил Кочубовски, проф.д-р Гордана 
Ристовска, проф.д-р Игор Спироски и ас.д-р Александра Петрова од Катедрата за хигиена се 
предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Моме Спасовски 
2. Проф.д-р Розалинда Исјановска 
 

б)  Учебникот со наслов: „Педијатриска Дијабетологија“ наменет за специјалистите 
педијатри, специјализантите по педијатрија, општа и семејна медицина, матичните лекари како 
и за студентите на Медицинскиот факултет од авторот проф.д-р Зоран Гучев со соработниците 
од Катедрата за педијатрија се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
 1. Доц.д-р Саша Јовановска-Мишевска 
 2. Насл.доц.д-р Ирфан Ахмети 

 
 
 
 

                                                                                                  Претседател на  
      Одборот за издавачка дејност 

              Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГОВОРИ И ОДГОВОРИ НА ПРИГОВОРИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ДО УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО  СКОПЈЕ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ  

       ЗА ДЕКАНОТ  

 

ПРЕДМЕТ: Приговор на Заклучокот со предлог за избор на асистенти по Интерна 
медицина на Рецензентската комисија, објавен во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје  бр. 1228 од  15 декември 2020 година и одлука за избор. 

ОД: д-р Зоран Јаневски од Скопје, ул. „Елисије Поповски Марко“ бр. 37 влез 2, кат ПР стан 
бр.1     со ЕМБГ 0504988470048-МВР Тетово. 

На ден 2.9.2020 година во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ беше објавен конкурс  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Медицински факултет – Скопје, за 
избор на 41 асистент по интерна медицина. 
Во законскиот рок ги доставив сите потребни документи кои беа потребни и кои се доказ 
дека ги исполнувам во целост условите по конкурсот. 
На наведениот конкурс, иако ги исполнувам сите услови, не сум предложен од 
Рецензентската комисија и не сум избран за асистент по интерна медицина. 
Рецензентската комисија е во состав: проф. д-р Горица Брешковска, Универзитетска 
клиника за пулмологија и алергологија, проф. д-р Татјана Миленковиќ, Универзитетска 
клиника за ендокринологија, и доц. д-р Лидија Попоска, Униврзитетска клиника за 
кардиологија.  
Изборот и предлогот е направен врз основа на неточно изнесени податоци за мене. 
Во постапката за избор на асистенти,  фактичката состојба погрешно е утврдена, сторени 
се повреди на законот и подзаконските акти, материјалниот закон погрешно е применет и 
согласно со наведеното и незаконски е донесен предлог - одлуката со која јас  не сум 
предложен и избран за асистент по предметот Интерна медицина  иако ги исполнувам 
сите услови.  
Имено, во Рефератот за избор на асистент по предметот Интерна медицина на 
Медицинскиот факултет во Скопје, објавен во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје  бр. 1228 од  15 декември 2020 година,  наведени се неточни податоци 
за општите услови за избор во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко 
звање за  мене, кои неточни податоци,  воедно, се  доставени до членовите на Наставно- 
научниот совет врз основа на кои и е донесена предметната одлука на која приговарам. 
Имено, погрешно е наведено дека јас сум со познавање на англиски јазик B1 . 
Од приложените документи  TOEFL i BT  82 поени е соодветно на ниво B2, кое е од 72 до 
94 поени. Погрешно е наведено дека 82 поени се ниво B1. 



Бидејќи еден од општите услови за конкурсот е познавање на странски јазик – англиски 
ниво B2, не се точни наводите дека јас сум со познавање на англиски јазик ниво B1 и дека 
поради тоа не ги исполнувам условите по конкурост. 
ДОКАЗ: Увид во приложена документација. 
Исто така, во поглед на публицирани трудови In extenso, за рецензија не е наведен уште 
еден  мој труд , наведени се два труда, а јас имам три труда. Третиот мој труд е:  
-Impact of preoperative arterial and venous diameter оn achivement of the adequate blood 
flow in arteriovenous fistula for hemodiаlysis.Nikola Gjorgjievski,PavlinaDzekova-Vidimliski, 
LadaTrajcheska,AnaStojanoska,GjulshenSelimi, Irena Rambadova-
Bushljetik,IgorNikolov,JulijaGjorgievska ,ZoranJanevski ,ShkleqimMuharremi, 
PetarDejanov,GoceSpasovski , AleksandarSikole, Ninoslav Ivanovski.04.08.2020 .PUBMED. 
ДОКАЗ: Увид во приложена документација. 
Запишан сум и на докторски студии. 
Од наведеното, врз основа на неточни податоци, Рецензентската комисија донела 
неточен и незаконски предлог, јас, како кандидат д-р Зоран Јаневски, да не бидам 
предложен за избор за асистент по Интерна медицина. Барам моите документи 
доставени по конкурсот повторно да се разгледаат бидејќи согласно со доставените 
документи јас ги исполнувам сите услови по конкурсот. 
 
Согласно со наведеното, како и согласно со изборот и предлогот за асистент кои се 
извршени незаконски, врз основа на неточни податоци, барам конкурсот да биде 
поништен или предлогот – одлуката да се измени и дополни, моите документи повторно 
да се разгледаат и јас да бидам  предложен - избран за асистент по Интерна медицина на 
Медицински факултет – Скопје, бидејќи во целост ги исполнувам законските услови. 
 
 
Во Скопје, на ден 17.12.2020 г. 
 
       Подносител: 
       д-р Зоран Јаневски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



До  
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје 
 
 
 
Предмет: Одговор на Приговор од д-р Зоран Јаневски (заведен под број 02-5124/1 од 17.12 
2020), НА РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ИНТЕРНА 
МЕДИЦИНА, објавен во Билтенот на Универзитетот бр. 1228 од 15 декември 2020 година.  
 
 
 Рецензентската комисија во комплетен состав со внимание и детално го разгледа 
Приговорот на кандидатот д-р Зоран Јаневски и го донесе следниов заклучок: ПРИГОВОРОТ 
НЕ СЕ ПРИФАЌА.  
 Кандидатот д-р Зоран Јаневски, како доказ за познавање на еден странски јазик (дел од 
општи услови за избор на соработничко звање – асистент), на кој според конкурсот се бара ниво 
В2, доставил документ за познавање на англиски јазик „TOEFL iBT” со освоени 82 бода (од 
вкупно 120).  
 Во моментот не е достапна скала со која би можеле со сигурност да потврдиме  дека овој 
број на бодови соодветствува на нивото В2  според Европската јазична рамка на Советот на 
Европа (CEFR). Рецензентската комисија го консултираше едукативниот центар „American 
Corner Skopje”, кој се огради од какво било толкување на бодовите.  
 Рецензентската комисија смета дека кандидатот е должен да приложи соодветен 
документ, каков што се бара според конкурсот или соодветно службено објаснување од 
релевантна институција за толкување на бодовите.  
   
 

Рецензентска комисија 
 
Проф. д-р Горица Брешковска, с.р. 
 
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, 
с.р. 
 
Доц. д-р Лидија Попоска, с.р. 

 
 



 

До:  

Наставно-научниот совет 

на Медицинскиот факултет во Скопје 

и Рецензентската комисија 

  

ПРИГОВОР 

од в. н. сор. д-р Арбен Таравари, вработен на Универзитетската клиника 
за неврологија во Скопје, на Рефератот со заклучок на Рецензентската 
комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од 
областа неврологија, објавен на 1.1.2021 г. Врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, бр.02-3524/35, донесена на 22.9.2020 година, 
донесена на XXIX редовна седница, формирана е Рецензентска  комисија 
во состав: проф. д-р Дијана Никодиевиќ, проф. д-р Гордана Китева 
Тренчевска, проф. д-р Игор Петров, проф. д-р Драгана Петровска 
Цветковска и проф. д-р Аспазија Софијанова. 

Приговорот се однесува на непочитување на законските одредби, 
тенденциозноста и необјективноста во заклучокот на Рецензентската 
комисија, изнесени во Анекс 2. Евидентна е дискриминацијата при 
изборот на кандидатите, односно позитивна рецензија се дава на основа 
на возраст (години на старост), а не на основа на квалитетите на 
кандидатите, како научни и стручни квалитети и според Законот за 
високото образование и Правилникот за посебните услови и  постапката 
за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања и демонстратори на Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје. Сметам дека како виш научен соработник, предничам пред 
останатите кандидати и сум со највисок научно-соработнички статус, 
предничам и по година на докторирање (2010 год.) многу пред 
останатите колеги, и имам најбогато наставно искуство како со студенти, 
така и со едукативни работилници и состаноци на кои несебично го 
пренесувам своето знаење и сум високо бодиран од страна на студентите, 
во процесот на самоевалуација. Воедно, сакам да истакнам дека имам 
континутитет во мојата научна кариера од помлад асистент до сегашниот 
статус како виш научен соработник, наспроти дел од останатите 
кандидати. Воедно, имам земено учество како предавач во низа стручни 
состаноци во земјата, но и меѓународни, па со самото тоа имам оставено 
импакт на промовирање и афирмирање на нашата катедра во и надвор 
од земјата. Предничам во однос на останатите кандидати и во однос на 
издавање на книги и практикуми од научната област неврологија, но 
воедно и во формирањето на Катедрата за семејна медицина. Имам 
остварено многу менторства на дипломски одбрани, но и 



специјалистички испити како на неврологија, така и на семејна 
медицина. 

Во текот на работата на Рецензентската комисија, од страна на еден 
кандидат, комплетно е сменето бодирањето во однос на тоа што е 
првично доставено до Комисијата, на еден единствен состанок на кој не е 
разгледана комплетната документација на кандидатите. Се прашувам 
дали постои друг факултет или универзитет во земјава или во светот каде 
што ова се случува, затоа што, според мене, претставува груб начин на 
протекционизам, особено бидејќи се работи за кандидат кој е позитивно 
оценет, а е директор на Клиниката, и моќта е во негови раце. Воедно, 
сакам да напоменам дека сум прв Албанец доктор на науки на Клиниката 
за неврологија и на Медицинскиот факултет во Скопје, и за целиов 
период сум онеправдан, што буди сомнеж за селективен пристап. Ова 
делува разочарувачки и дестимулативно во смисла на тоа дали треба да 
работиме, да се натпреваруваме и да постигнуваме резултати кога тоа 
воопшто не се вреднува. 

                                                                            Подносител на Приговорот 

Скопје, 8.1.2021                                         В. н. сор. д-р Арбен Таравари, с.р. 

 



До:  

Наставно-научниот совет на  

Медицинскиот факултет во Скопје 

 

 

 

 ПРЕДМЕТ: Одговор на Приговор  

Одговор на Приговорот поднесен од виш научен соработник д-р Арбен Таравари, заведен 
под број 02-25/2 од 11.1.2021 година, во врска со заклучокот на Рефератот за избор на 1 
(еден) наставник во сите наставно-научни звања по предметот Неврологија, објавен во 
Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје број 1229 од 1.1.2021 година.  

Рецензентската комисија во состав: проф. д-р Дијана Никодиевиќ, проф. д-р Гордана 
Китева-Тренчевска, проф. д-р Игор Петров и проф. д-р Аспазија Софијанова го поднесува 
следниов 

                                                                           Одговор  

При разгледувањето на приложената документација на кандидатите пријавени на 
конкурсот за избор на 1 (еден) наставник во сите звања согласно со објавениот конкурс во 
дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ од 2.9.2020 год., Рецензентската комисија 
се раководеше согласно со член 38 од Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Рецензентската комисија, по 
разгледувањето на Приговорот, констатира дека тој е неоснован по сите наводи и затоа 
останува на својот став образложен во заклучокот на Рефератот. 

 Образложение:  

Сите кандидати беа бодирани согласно со Правилникот за посебните услови и постапката 
за избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник број 411 од 
5.11.2018 година). Рецензентската комисија темелно ги разгледа досиејата на сите 
пријавени кандидати и ги бодираше сите активности за кои кандидатите имаа доставено 
соодветна документација.  

Н. сор. д-р Иван Барбов е порано вработен на Универзитетската клиника за неврологија и 
порано специјализирал (2002 год.) во однос на подносителот на Приговорот (2006 год), и 
има многу подолг стаж во стручната, научната и апликативната дејност. 

Н. сор. д-р Барбов со години активно учествува во едукација на специјализантите и 
студенти на Клиниката за неврологија. Како раководител на Одделот за невромускулни 
болести, континуирано придонесува за осовременување на нивното тераписко 
менаџирање, особено од областа на ретките болести. Н. сор. д-р Иван Барбов дава свој 
придонес и во спроведување на најсовремената терапија на мултипла склероза, што 
посебно придонесе за афирмирање и промовирање на Универзитетската клиника за 



неврологија. Поседува континуитет во научната кариера, за што во прилог говорат и 
многуте научни трудови доставени до Комисијата. 

Со оглед на горенаведеното и  бодирањето на наставно-научната, научноистражувачката 
и стручно-апликативната дејност и должината на стажот на кандидатите, Рецензентската 
комисија го отфрла Приговорот на виш научен соработник д-р Арбен Таравари и го 
потврдува својот став со предлог, до Наставно-научниот совет, н. сор. д-р Иван Барбов да 
биде избран во наставно-научното звање доцент. 

                                                                                                

                                                                                                    Рецензентска комисија  

                                                                                            Проф. д-р Дијана Никодиевиќ, с.р.        

                                                                                            Проф. д-р Гордана Китева-Тренчевска, с.р.           

                                                                                            Проф. д-р Игор Петров, с.р. 

                                                                                            Проф. д-р Аспазија Софијанова, с.р. 
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До:  
- Наставно-научниот совет  

на Медицинскиот факултет во Скопје  
- Рецензентската комисија 

 

Приговор 

на Извештајот на Рецензентската комисија за избор на две лица во сите наставно-
научни звања по предметите од наставно-научните области: ментална хигиена, психосоматика, 
детска психијатрија, психопатологија, психотерапија, психоанализа, психофармакотерапија, 
медицинска психологија и медицинска социологија (и друго ...30908 категорија е пропуштена 
!! - според Фраскатиевата класификација и СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА бр. 
103 - стр. 71 од 30 јули 2010), на Медицинскиот факултет во Скопје, објавен во Билтен бр. 
1229 од 1.1.2021 година (на државен празничен ден некаде по 16 часот!?), поднесен 
од Рецензентската комисија, формирана со Одлука на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје со бр. 02- 3524/40 од 22.9.2020 година, а врз основа 
на конкурсот објавен во дневните весници „Коха“ и „Нова Македонија“, за избор на 2 
наставника во сите наставно-научни звања по горенаведените наставно-научни 
области од датум 2.9.2020 година. Приговорот се однесува на заклучокот и предлогот 
поднесен од Рецензентската комисија со состав: проф. д-р Марија Ралева, проф. д-р 
Антони Новотни и проф. д-р Бранко Стефановски, кои на Наставно-научниот совет, во 
делот од заклучокот кој се повикува на Законот за високото образование и Правилникот за 
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
направиле неколку пропусти и негови погрешни толкувања. Подносител: ас. д-р сци. Насер 
Дурмиши, д-р спец. (супспецијализант), психијатар по детска и адолесцентна 
психијатрија, доктор на медицински науки, вработен во Универзитетската клиника за 
психијатрија во Скопје. Го поднесувам овој Приговор бидејќи сметам дека моите права 
за избор во наставно звање – научен соработник (исто како и на претходните избори за 
доцент - од конкурсот од 30.9.2019 година) се незадоволително земени предвид.  

Имено, согласно со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од 30.10.2018 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.82/2018), член 36, алинеи 2 и 3, „Рефератот на комисијата 
содржи: оцена за остварувањето на кандидатите во согласност со општите и посебните 
услови за избор во соодветното звање; научните стручните, педагошките и други 
остварувања на кандидатите од почетокот на кариерата до денот на пријавата кои се 
од важност за утврдувањето на условите за избор во звања“.  

Оттаму сметам дека при донесувањето на заклучокот, именуваните членови на 
Рецензентската комисија несоодветно ги процениле и категоризирале моите 
досегашни достигнувања во нивниот заклучок, според наброеното во продолжение: 

Од групата на пропусти на Рецензентската комисија: 
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 1. Согласно со параметрите и начинот на бодување, предвидени во Анекс  
„Посебни услови за избор во наставно-научно, научно и наставно-стручно звање“, од 
Правилникот, приложени во Образец 2 кон Извештајот за избор во наставно-научно, 
научно и наставно-стручно звање, според вкупниот број на поени, може да се 
забележи дека сум прворангиран од сите кандидати, т.е. повисоко рангиран од 
кандидатите предложени за избор, со 101 (30 %), односно 217,5 (62 %) поени повеќе.  

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1229, од 1.1.2021 
година: 

А. 388,598 поени  ас. д-р Насер Дурмиши,  

Б. 288,59 поени  ас. др. Анета Спасовска, и  

Ц. 173,575 поени  н. сор. Кадри Хаџихамза. 

Притоа, морам да напоменам дека поради фер колегијален договор кој го 
прифатив со член од  комисијата, не сум набројал, дополнителни, околу 73 % поени во 
мојата листа на дејности (од наставно-образовна дејност имам некаде  -284 поени)! 

2. По однос на просечниот успех на прв циклус студии предвидени според 
„Општи услови за избор во наставно-научно, научно и наставно-стручно звање“ : 

А. 8,54  ас. д-р Насер Дурмиши,  

Б. 8,04  ас. д-р Анета Спасовска, и  

Ц. 8,50 поени  н. сор. Кадри Хаџихамза. 

Притоа е невообичаен и чуден пропуст дека: кај ас. д-р Анета Спасовска во 
биографските податоци нема назначено просечен успех од додипломски студии, 
додека во општите услови е 8,04 и во делот “Исполнетост на општите услови“ е 
оставено празно – без ДА (!?); додека...кај н. сор. Кадри Хаџихамза во биографските 
податоци стои 8,4, притоа во општите услови е назначено 8,5, што претставува грешка 
и разлика од 0,1 оценка, додека вториот кандидат ас. д-р Анета Спасовска ја прават 
прифатлива постојната само 0,04 оценка!?  

Дали притоа можело да се направи и некаков случаен благ, сличен пропуст и кај 
ас. д-р Анета Спасовска, како кај н. сор. Кадри Хаџихамза, би било добро да се 
провери! 

3. Нелогичен е и датумот и времето на објавување на Билтенот, 1.1.2021 година 
е државен празничен ден, во период по 16 часот. Некој бил многу вреден и 
пожртвуван! 

4. Насловите на докторските трудови на двајцата други кандидати не се 
цитирани, како што е мојот. 

Од делот на погрешни толкувања на Рецензентската комисија: 
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По однос на научен степен – доктор на науки од научната област за која се 
избира, предвидени според „Општи услови за избор во наставно-научно, научно и 
наставно-стручно звање“: 

А. Не   ас. д-р Насер Дурмиши,  

Б. Да - ас. д-р Анета Спасовска, и  

Ц. Да - н. сор. Кадри Хаџихамза. 

При давањето на мислење за неисполнување на овој општ услов за избор на 
научен соработник, претпоставувам дека е направено погрешно толкување на 
Фраскатиевата класификација и СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА бр. 103 - стр. 
71 од 30 јули 2010), затоа што при проценката е пропуштена законската 
категорија...30908 „и друго“ од Класификацијата на научноистражувачки подрачја, полиња и 
области според меѓународната Фраскатиева класификација, на полето психијатрија, која е 
потребно во случајот да се толкува како државна и меѓународна законска обврска за 
правилата при изготвување и носење на заклучок од Рецензентската комисија. 

Неземањето предвид на ставката 30908 „и друго“ го лиши изборот, притоа и законот, 
од позитивниот и еластичен став кој треба да биде насочен кон развојот на нови подрачја во 
наставното и научното поле на секоја високообразовна институција која е усогласена со 
споменатите нормативи. 

Впрочем, конкретно во врска со мојата научна и образовна област (ПСИХИЈАТРИЈА И 

МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА, ПСИХИЈАТРИЈСКА ЦИТОГЕНЕТИКА НА НЕВРОРАЗВОЈНИ НАРУШУВАЊА - подрачје 
развој на човекот (цитолошки основи на генетските предетерминации во 
развојот/невроразвојот), која не постои во наброените области во општите услови, можеби би 
требало да припадне во законската категорија...30908 „и друго“, која претпоставувам е 
оставена како можност за вакви и слични случаи, а со цел за интегрирачки, позитивистички 
прогресивен пристап кон науката и образованието, и никако исклучувачки, опструктивен и во 
основа регресивен, како што е и наведено според „ШИРОКИ ГРУПИ И ПОДРАЧЈА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ“ точка 108 од СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА бр. 103 - стр. 71 
од 30 јули 2010 година, а пренесени од Фраскатиевата класификација. 

Во спротивно, ќе барам да ми се протолкува значењето на законската 
категорија...30908 „и друго“. 

Исто така, Комисијата треба да има предвид дека со моето евентуално неизбирање во 
наставно-научен наслов, по автоматизам презема одговорност за академско затворање на 
Детска и адолесцентна психијатрија во РСМ во малкуте следни години! Оваа може да 
повлече и поголема дури и правна одговорност пред Медицинскиот факултет, Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“, како и стручната и научната јавност во РСМ.  

Универзитетската клиника за психијатрија веќе има оддел насловен „Биолошка 
психијатрија“ за адултно одделение, можеби е време да се размисли за слично и во Оддел 
за детска и адолесцентна психијатрија. Не верувам дека има покомплетиран биолошки 
пристап за една висока институција во државата како што ни е Универзитетската клиника, 
како образовна, но и научна институција, од цитохистолошкиот невроразвоен пристап, кој јас 
како вработен на УК за психијатрија го работам веќе со години, каде што со личен придонес 
имам помогнато да се развие дури и специфичен „Кабинет за невроразвојни растројства“. За 
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овој пристап, верувам имаат што да чујат и студентите во наставата како што може и да се 
направи доста и во науката, како што впрочем и сум покажал со мојата презентација 
„Сперматогонија – клетка колектор на Де ново мутации/предиктори на психијатријските 
растројства„ на Првиот Симпозиум од Детска и адолесцентна психијатрија во Охрид, некаде 
2014 година организиран од нашата клиника. 

Како вработен лекар на УКПС имам поминато десет години непрекинат и уредно 
одработен Асистентски ангажман, а освен рутинската клиничка работа, истовремено 
работам дури во четири новоформирани кабинети на УКПС (Кабинет за невроразвојни 
растројства, Кабинет за неврофидбек, Детско ЕЕГ, Кабинет за психофизиолошка проценка и 
психомоторна реедукација и релаксација), имам вонредно добар меѓународен импакт на 
публикации (во дополнителен прилог-ResearchGate: околу 12.000 читања и 7.700 цитирања), 
низа на подготвени текстови за универзитетска употреба од полето на психијатрија, 
невропсихологија, здравство и други подрачја од медицината (Аутизам, Невропсихологија I и 
II, Медицински основи на инвалидност, Клиничка развојна/детска психологија, Основи на 
психологија со комуникациски вештини и нега, Ментална хигиена и основи на психијатрија, 
Основи на клиничка биохемија и хематологија со трансфузиологија, Практикум по вежби од 
хистологија и низа други во подготовка), како и започната супспецијализација по детска и 
адолесцентна психијатрија. Имам земено активно учество во две големи меѓународни 
студии од Европската FP7-програма за истражувања, од кои едната е PsychCNV студија од 
полето на генетика во психијатријата, реализирана на УКПС, која имаше вонреден 
меѓународен научен импакт (во прилог цитирања), член сум на меѓународниот 
Психијатриско генетски конзорциум PGC – Psychiatric Genetics Consortium). 

Сметам дека Научно-наставниот одбор за изборите во тек, треба да ги земе, 
компаративно, предвид сите горенаведени факти при одлучување за избор во научно-
наставно звање од психијатрија на УКПС. 

 
Имам завршено: 

1. докторски научни студии по медицина и здравство до подготвена тема за одбрана во 
период од 2000 до 2003 год. во Загреб, Р Хрватска (д-р сци. мед.), Медицински факултет, 
Свеучилиште во Загреб, Р Хрватска, еквивалентни на180 ЕКТС. (Како што се забележува, 
сето тоа се случувало пред скоро 17 години до денес и цели 5 години пред моето 
вработување на Универзитетската клиника за психијатрија); 

2. докторски студии по медицински науки со добиена титула доктор по медицински науки (д-
р сци. мед.) во Тирана во период од 2011 до 2014 год. Медицински универзитет во Тирана, 
Р Албанија, еквивалентни на дополнителни 180 ЕКТС; тие ми се нострифицирани од 
Министерство за образование и наука на РСМ; 

3. освен докторските студии, во Загреб, имам завршено и студии на Медицински факултет 
(еквивалент на 300 ЕЦТС) како доктор по медицина, но и двегодишни студии како 
инженер по медицински лаборатории, еквивалент на 120 ЕКТС; 

4. специјализација по психијатрија; 
5. супспецијализација по детска и адолесцентска психијатрија; 

 
што заклучно претставува целосен фонд на студии од еквивалент на цели 1200 ЕКТС 
(еднакво на 20-годишен студиски и специјализациски програм!), од кои 7 години 
специјализација и супспецијализација од психијатрија. 
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Мојот интерес за невронауката е видлив веќе од самата изборна програма на студиите 
од Загрепското свеучилиште во раната 2001 година. Имено, програмата за постдипломски 
студии е составена од 14-те положени испити, каде што седум испити од првата година се 
задолжителните заеднички методолошки предмети (Методи на научноистражувачка работа), 
во втората година се избраните предмети од научноистражувачки интерес на кандидатот, во 
кои цели два отслушани и положени предмета ми се од полето на  невронауката (!!), и тоа: 

1. Развојна Неуробиологија човјека; 
2. Снага Синапси и слабости ума; 

Како и еден предмет од полето на генетиката... 
3. Механизми генетске контроле. 

 
Со други зборови, скоро 50 % од тогашната програма на клинички предмети од 

научноистражувачкиот интерес,  ми се избрани во полето на невроразвојот! 
 
Инаку, секако дека мојот научен интерес не се граничи само во полето на 

невроразвојот, туку и кон хисто- и цитолошките механизми на општиот развој со посебен 
акцент на невроразвојот, за што мојата студиска подготовка е очигледно биолошки 
ориентирана, што е и престижна цел на поголем број светски центри на истражување и 
образување, како пример ќе наведам само PsychCNV-студијата каде што дел од колегите од 
нашата Клиника бевме и сведоци и соработници (Kings Koledge, UK, PsychCNV). 

 

Прилози од Службен весник на РСМ и Фраскатиева класификација: 
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Поради наведените факти, ја замолувам Рецензентската комисија уште еднаш 
да ја преиспита својата одлука, да ги земе предвид сите горенаведени аргументи, 
посебно точка 108 од „ШИРОКИ ГРУПИ И ПОДРАЧЈА НА ОБРАЗОВАНИЕ“ (според 
препораките на УНЕСЦО од составот на Фраскатиевата класификација, кои се внесени 
во Службен весник на РС Македонија од 30 јули 2010 година, бр. 103, стр.40, а во врска 
со интер- или мултитидисциплинарните студии кои треба да бидат класифицирани 
според правилото на мнозинство, т.е. подрачјето на образование кое студентот 
најдолго го изучува), и да поднесе поинаков извештај до Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет, со цел заклучокот да биде во согласност со важечките 
меѓународни и национални норми и закони, односно во суштина ориентиран развојно 
и вклучувачко и неисклучувачко, т.е. неразвојно. 

Притоа, поради возможна ирационалност, субјективизам и пристраност при ре-
евалуација на заклучокот и предлогот на Рецензентската комисија од страна на 
актуелниот шеф на Катедрата за психијатрија и член на Комисијата – д-р Антони 
Новотни, а од причина на постоен едностран личен конфликт со подносителот на 
Приговорот и нејасен анимозитет за кој се свесни сите членови на Катедрата, барам од 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, по можност тој да се 
изземе/замени со друг член во Комисијата, а сѐ со цел да се избегнат понатамошни 
недоразбирања.  

Скопје, 4.1.2021                                 Со колегијална почит,  

Подносител  

Ас. д-р Насер Дурмиши, д-р сци. мед., с.р. 



До 

Наставно-научниот совет 

на Медицинскиот факултет во Скопје 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на Приговор 

Одговор на Приговор поднесен од aс. д-р Насер Дурмиши, заведен под број 
02-19/1 од 5.1.2021 година, во врска со Извештајот на Рефератот за избор на 2 лица 
во сите научни звања по предметите од научните области: ментална хигиена, 
психосоматика, детска психијатрија, психопатологија, психотерапија, 
психоанализа, психофармакотерапија, медицинска психологија и медицинска 
социологија, објавен во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје број 1229 од 1.1.2021 година. 

Рецензентската комисија во состав: проф. д-р Марија Ралева, проф. д-р 
Антони Новотни и проф. д-р Бранислав Стефановски, го донесува следниов 

Одговор 

При разгледувањето на приложената документација на кандидатите 
пријавени на конкурсот за избор на 2 лица во сите научни звања по предметите од 
научните области: ментална хигиена, психосоматика, детска психијатрија, 
психопатологија, психотерапија, психоанализа, психофармакотерапија, 
медицинска психологија и медицинска социологија, објавен во дневните весници 
„Нова Македонија“ и „Коха“ од 2.9.2020 год., Рецензентската комисија се 
раководеше согласно со oпштите услови за избор во наставно-научно, научно, 
наставно-стручно и соработничко звање и Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања 
и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Образложение 

Рецензентската комисија во својата оценка се раководеше согласно со 
општите услови за избор во наставно-научни звања (чл. 164 од Законот за 
високото образование - Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018 
година) и согласно со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Рецензентската комисија темелно ги разгледа досиејата на тројцата  
пријавени кандидати и го утврди следново:  

Според општите услови за избор во наставно-научни звања, еден од 
критериумите е кандидатот да има остварено научен степен – доктор на науки од 
научната област за која се избира. Ас. д-р Насер Дурмиши има одбранет докторат 



од научната област ембриологија и хистологија на човек, поле: гаметогенеза, 
подрачје: развој на човекот. Имено, докторската дисертацијата на тема: 
„Морфолошки и функционални карактеристики на сперматозоидите како фактор 
на човечкиот инфертилитет“, тој ја одбранил на 20.3.2014 година во Тирана, 
Албанија. Научната област во која е конкурсот за избор во научно звање е 
ментална хигиена, психосоматика, детска психијатрија, психопатологија, 
психотерапија, психоанализа, психофармакотерапија, медицинска психологија и 
медицинска социологија. Оттаму и заклучокот на Комисијата е дека овој општ 
услов не е задоволен за да биде избран во научно звање во областа во која е 
конкурсот. Иако ас. д-р Насер Дурмиши, специјалист психијатар и 
супспецијализант по детска и адолесцентна психијатрија, изведува практична 
настава како асистент на Катедрата за психијатрија и медицинска психологија, 
сепак Рецензентската комисија констатира дека овој критериум со тоа не е 
исполнет.  

Останатите општи услови кандидатот ас. д-р Насер Дурмиши ги исполнува 
во целост: тој  има остварено просечен успех од 8,54 на студиите на прв циклус и 
просечен успех од 9,79 на втор циклус студии, има објавени повеќе од четири 
научни труда во референтни научни публикации со висок импакт-фактор, во 
последните пет години пред објавувањето на огласот за избор, има познавање на 
најмалку еден странски јазик и има способност за изведување на високообразовна 
дејност.  

Останатите двајца кандидати, н. сор. д-р Кадри Хаџихамза и ас. д-р Анета 
Спасовска Трајановска ги исполнуваат како општите услови за избор во наставно-
научни звања, така и посебните услови за избор во наставно-научни, наставно-
стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје и затоа Комисијата ги предложила да бидат избрани за научни 
соработници во сите звања во наставно-научните области: ментална хигиена, 
психосоматика, детска психијатрија, психопатологија, психотерапија, 
психоанализа, психофармакотерапија, медицинска психологија и медицинска 
социологија. 

Рецензентската комисија, иако позитивно ја вреднува и ја оценува 
наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-применувачката дејност, 
како и дејноста од поширок интерес на сите тројца кандидати, останува на својот 
став за предлог до Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, 
н. сор. д-р Кадри Хаџихамза да биде избран во звањето виш научен соработник  и 
ас. д-р Анета Спасовска да биде избрана во звањето научен соработник во 
наставно-научните области: ментална хигиена, психосоматика, детска 
психијатрија, психопатологија, психотерапија, психоанализа, 
психофармакотерапија, медицинска психологија и медицинска социологија. 

      Рецензентска комисија 

                                                                       1. Проф. д-р Марија Ралева, с.р. 



                                                                                   2. Проф. д-р Антони Новотни, с.р. 
                                                                                   3.Проф.д-р Бранислав Стефановски, с.р. 


