
ред.бр. КОД ментор потесна област просечен успех I циклус/додиплом. II циклус/посдипло.
документ за познавање 

светски јазик

нострификација на документите за 
завршено претходно високо 

образование e-mail адреса

забелешка

1. MED1171400
Проф. д-р Елизабета Жоговска

офталмологија 8.2 специјалист има нема решение од МОН alba_982@hotmail.com
превод на уверение и диплома на македонски и уверение за специјалистички.
 Да се пополни образецот за првична согласност

2. MED1402981 Проф. д-р Христо Пејков кардиохирургија 8.12 специјалист има / aleksandarkolev@hotmail.com

3. MED2502988 Проф. д-р Весела Малеска Иванова интерна медицина 8.36 специјалист има / alekscientist@gmail.com

4. MED2805984 Проф. д-р Петар Дејанов интерна медицина/ нефрологија 9.23 специјалист има / aleksandracanevska@hotmail.com

5. MED1605984 Проф. д-р Анита Арсовска гинекологија и акушерство 8.53 специјалист има / dr.eftimova@yahoo.co.uk; eftimovaa@gmail.comЗгрешена студиска програма, да се преправи првична согласност и пријавен лист-фали потпис

6. MED3001988 Проф. д-р Христо Пејков кардиологија 8.65 специјалист има / gulevska_aleksandra@yahoo.com

7. MED0412985 Проф. д-р Татјана Јаќовска педијатрија 9.15 специјалист има / anatasevska@live.com да се смени првичната согласност-студиска програма (пишала две с.п.), фали уверение со оценки

8. MED3108992 Проф. д-р Милена Голубовиќ Арсовска офталмологија 9.71 втора половина на специјализација има / ane_petrusevska@yahoo.com

9. MED0402979 Проф. д-р Лазар Тодоровиќ хирургија 9.59 специјалист има / drangelinakrsteva@yahoo.com

10. MED1701990 Проф. д-р Мери Трајковска интерна медицина 9.26 втора половина на специјализација има / anidaferati@yahoo.com

11. MED1500562
Проф. д-р Елизабета Жоговска

неврологија 8 специјалист има има aietahasani01@gmail.com
да најде нов ментор (Исјановски не е акредитиран); фали уверение за положен спец. испит, фали 
превод на македонски на уверение и диплома

12. MED0505987 Проф. д-р Игор Спировски семејна медицина 8 специјалист има / little-mo@hotmail.com фали уверение со оцени

13. MED2702979 Проф. д-р Аспазија Софијанова педијатрија 8.03 специјалист има нема доказ besimvejseli@gmail.com има само еквиваленција; фали ностирфикација на прв циклус

14. MED0603973 Проф. д-р Елизабета Жоговска хирургија 8.06 специјалист има / biljanashapova@gmail.com на пријавен лист нема факултет, нема студиска програна 

15. MED1402987 Проф. д-р Констандина Кузевска Манева педијатрија 9,11 специјалист има / b.pandovska@gmail.com

16. MED1909993 Проф. д-р Боро Џонов пластична и реконструктивна хирургија 9,66 втора половина на специјализација има / blagoja_s@hotmail.com

17. MED1310989 Проф. д-р Славица Костадинова Куновска радиотерапија и онкологија 9,83 специјалист има / bojanapetreska@gmail.com

18. MED2911833 Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска онкологија 8,86 специјалист има има brunilda.haxhiu@outlook.com

19. MED0503983 Проф. д-р Бранка Крстевска ендокринологија 8.79 специјалист има / doneva_d@yahoo.com

20. MED1500099 Проф. д-р Лазар Тодоровиќ детска хирургија 8.08 специјалист има има defrimkocinaj@yahoo.com диплома нема оригинал заверен на нотар (има само превод)

21. MED2004973 Проф. д-р Нико Беќаровски кардиохирургија 9.47 специјалист има / dejandimm@gmail.com

22. MED2801988 Проф. д-р Миле Босилковски инфектологија 8,61 втора половина на специјализација има / jakimovskidejan79@gmail.com

23. MED2006533
Проф. д-р Игор Петров

неврологија 9,05 специјалист има има drenboshnjaku@yahoo.com
фотокопија од уверение заверена на нотар, фотокопија од диплома заверена на нотар и превод од 
уверение и диплома

24. MED1171843
Проф. дор Калина Гривчева Старделова

гастроентерохепатологија 9 специјалист има има drdritonshabani@gmail.com
фотокопија од уверение заверена на нотар, фотокопија од диплома заверена на нотар и превод од 
уверение и диплома

25. MED2812991 Проф. д-р Светозар Антовиќ отропедија 8.9 втора половина на специјализација има / durim.asani@yahoo.com

26. MED1500099 Проф. д-р Лазар Тодоровиќ детска хирургија 8.08 специјалист има има defrimkocinaj@yahoo.com диплома нема оригинал заверен на нотар, 

27. MED1607991 Проф. д-р  Злате Стојаноски пулмологија и алергологија 8,49 втора половина на специјализација има / e.manasievska@yahoo.com да достави сертификат од Филолошки факултет Блаже Коневски

28. MED0404993 Проф. д-р Калина Гривчева Старделова гастроентерохепатологија 8.26 втора половина на специјализација има / filipnikolov2017@yahoo.com

29. MED1000776
Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова

онкологија 9,93 специјалист има има i_kurtishi@yahoo.com
има само лиценца за работа; нема доказ за спец, диплома заверена нотар, превод од уверение и 
диплома, да достави сертификат од Филолошки факултет Блаже Коневски

30. MED2205990 Проф. д-р Глигор Тофоски анестезиологија со интензивно лекување 8,67 втора половина на специјализација има / nedelkovaiskra@gmail.com

31. MED0710980 В. Н. Сор Игор Николов социјална медицина 8,57 8,94 јавно здравство има / ivan.pangovski@gmail.com диплома заверена на нотар додипломски и постдипломски по јавно здравство

32. MED0911990 Проф. д-р Марија Ралева психологија 9,52 специјалист и магистер има има ivokunovski@gmail.com нема уверение и диплома заверени на нотар и превод

33. MED2410970
Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска

семејна медицина 8.08 специјалист има / vitakaterina@gmail.com
нема уверение, несоодветен доказ за англиски, да достави сертификат од Филолошки факултет 
Блаже Коневски

34. MED1711986
Проф. д-р Глигор Тогоски

гинекологија и акушерство 8.34 втора половина на специјализација со истечена важност има luljeta-tirana2011@hotmail.com
уверение фали превод на македонски, да достави обновен сертификат од Филолошки 
факултет Блаже Коневски

35. MED2409985 Проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева транфузиона медицина 8,91 втора половина на специјализација има / marija.tashkovska@yahoo.com да достави сертификат од Филолошки факултет Блаже Коневски

36.  MED1707991 Проф. д-рОливер Станков урологија 9.17 втора половина на специјализација има / martina.ambardzieva@gmail.com

37. MED0502983 Проф. д-р Калина Гривчева Старделова интерна медицина 9.41 специјалист има / stent.mime@gmail.com

38. MED0408978 Проф. д-р Сашко Јовев- првична да донесе кардиохирургија 8 специјалист има / andovm@gmail.com

39. MED0508980 Проф. д-р Ана Данева Маркова гинекологија и акушерство 8,05 специјалист има / mladen@on.net.mk

40. MED2707984 Проф. д-р Јасминка Нанчева анестезиологија со интензивно лекување 8,02 специјалист има / nadica.andonovska@yahoo.com фали диплома заверена на нотар

41. MED2610978 Проф. д-р Мирјана Шошолчева анестезиологија со интензивно лекување 8.43 специјалист има / nadicamehmedovic@yahoo.com

42. MED1508980 Проф. д-р Боро Џонов хирургија 9,44 специјалист има / trajkovskaneda@yahoo.com

43. MED2512988 Проф. д-р Елена Трајковска Докиќ радиологија 9.53 втора половина на специјализација има / dr.nikolasiljanovski@yahoo.com

44. MED1602987 Проф. д-р Светозар Антовиќ хирургија 8,50 специјалист има / pance_15@hotmail.com; pance.karagjozov@gmail.comфали доказ за специјализација

45. MED2602982 проф.д-р Биљана Герасимовска Китановска семејна медицина 8,55+ специјалист има /

46. MED2807977 проф. д-р Соња Бојаџиева педијатрија 8.07 специјалист / markoviks@yahoo.com нема доказ за просек, за јазик

47. MED2609983 проф. д-р Горан Димитров гинекологија и акушерство 8.53 специјалист има / sofija.trajkovik@gmail.com

48. MED2808989 Проф. д-р Светозар Антовиќ абдоминална хирургија 8.33 втора половина на специјализација / starsenkov@gmail.com

49. MED1910992 проф. д-р Ана Кафтанџиева трауматологија 8.59 втора половина на специјализација има / stefan.krstevski@live.com

50. МED1304984 проф. д-р Ана Кафтанџиева трауматологија 8.09 специјалист има / valentinvejseli@gmail.com

51. MED1005552 проф. д-р Реџеп Сељмани анестезиологија со интензивно лекување 8.07 специјалист има kadriu.valon.mk@gmail.com погрешна согласност, спорен сертификат за јазик

52. MED0308983 Проф. д-р Оливер Станков нефрологија 8.41 специјалист има / z.sterjova@yahoo.com

                                                 Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за  2021/2022 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма клиничка медицина  кои ги исполнуваат условите 


