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Име и презиме:  Проф. д-р ВЛАДИМИР ТРАЈКОВСКИ 

Дата на раѓање  13.11.1968 година 

Адреса:   Филозофски факултет, бул. Гоце Делчев 9А 
    1000 Скопје, Република Македонија 

Телефон   +389-2-3148834 (раб.)  
Е-пошта:    vladotra@fzf.ukim.edu.mk  или vladotra@yahoo.com 

Образование:  МУЦ “Д-р Панче Караѓозов” 1983-1987 со среден 
    успех 5.00 

Универзитет †Св.Кирил и Методиј∏ 
Медицински факултет Скопје 1988-1994 со среден успех 9.65 

Магистер на медицински науки - 19 март 1999  
Доктор на дефектолошки науки - 11 декември 2002 

Работно искуство:  1987/1988 медицински техничар во армија 
10.02.1994-31.08.1995- волонтерска работа на Клиника за 

торакална и васкуларна хирургија како асистент на оператор во 
250 операции 
01.09.1995-15.08.1997 - волонтерска работа на Клиника за 

нефрологија во единицата за Интензивна нега.  
01.09.1997- асистент по предметот хумана генетика на Институт 

за дефектологија при Филозофски факултет. 
02.04.2003 - доцент по предметот хумана генетика на Институтот 

за дефектологија при Филозофски факултет.  
Мај 2003 - предавања на постдипломските студии на Институтот 

за дефектологија. 
Мај 2006 - предавања хумана генетика како визитинг професор 

на јуогозападниот универзитет †Неофит Рилски∏ во Благоевград, 

Бугарија. 
26.12.2007 ‡ вонреден професор по хумана генетика, медицински 

основи на инвалидноста, физиологија со функционална 

анатомија 
Март-јули 2008 ‡ вонреден професор по физиологија на Висока 

здравствена школа при Универзитетот †Гоце Делчев∏ од Штип 
19.10.2012 ‡ редовен професор по хумана генетика, медицински 

основи на инвалидноста, физиологија со функционална 

анатомија и аутистичен спектар на нарушувања 

Април 2015 - предавања аутистичен спектар на нарушувања како 

визитинг професор на јуогозападниот универзитет †Неофит 
Рилски∏ во Благоевград, Бугарија. 
 
 

Останати активности:  Активен член на Црвениот Крст на Македонија од 1995  
Работно искуство како лекар во летни детски кампови. 

Член на Македонско лекарско друштво. 
Член на Македонско здружение за хумана генетика. 

Октомври 1999 - Октомври 2001 Заменик претседател на 

Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофски 
факултет. 

Мај 2000 - Ноември 2005 - Потпретседател на Македонско 
научно здружение за аутизам.  
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Јули 2000 - Одговорен уредник на Зборникот на апстракти од 

трудовите презентирани на Студентскиот дефектолошки семинар 
Јуни 2003 – главен и одговорен уредник на зборникот на 

абстракти на конференцијата 10 години студии по дефектологија 

во Македонија 
Јули 2003 – Web автор на страницата за Темпус проектот “Во 

Фокус” http://www.tempusinfocus.com/  

17-20.09.2003 - генерален секретар на конференцијата 10 години 
студии по дефектологија во Македонија: “Новини во 

воспитанието, образованието и рехабилитацијата на лицата со 

пречки во развојот” 
Октомври 2003 – Октомври 2006 координатор на ЕКТС при 

Институтот за дефектологија 
Декември 2003 – Октомври 2007 – Претседател на комисија за 

научно истражувачка работа на Филозофски факултет 
Септември 2004 до Ноември 2008 – Заменик уредник на 

списанието †Дефектолошка теорија и практика∏ 
Октомври 2004 – Консултант на уредникот на списанието Journal 

of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 

Ноември 2005 – Претседател на Македонско научно здружение 
за аутизам. 

Мај 2006 – Член на бордот на Аутизам Европа 
16-17.11.2006 – Модератор на Форумот на сервисни служби во 

организација на МНЗА и ЕАСПД 
Ноември 2006 – Член на редакцискиот одбор на Бугарското 

списание за комуникациски нарушувања 
14-15.12.2006 – Секретар на организационен одбор на научниот 

симпозиум: †Спроведување на Болоњскиот процес на 
филозофските факултети од земјите на Југоисточна Европа∏ 

Јануари 2007-април 2014 – Член на комисија за самоевалуација 

на Институт за дефектологија 
Јуни 2007-dekemvri 2014 – Член на редакцискиот одбор на 

Хрватската ревија за рехабилитациски истражувања 
Октомври 2008 – Член на редакцискиот одбор на зборникот на 
резимеа: “Улогата на дефектологот во институционалниот и 

вонинституционалниот третман на децата со посебни образовни 
потреби∏ 
Октомври 2008 – декември 2008 – Национален консултант на 

УНДП за студија за лицата со инвалидност во Македонија 
Ноември 2008 – Главен и одговорен уредник на списанието 

“Дефектолошка теорија и практика” 

Јули 2009 – Основач и претседател на советодавното тело на 

здружението Трисомија 21 од Загреб, Хрватска 
Септември 2009 – Уредник на електронската верзија на 

списанието JSER ONLINE 
Октомври 2009 – Септември 2013 – раководител на наставно-

научен колегиум на постдипломски студии при Институтот за 
дефектологија 
Ноември 2009 – рецензент на учебник Хумана генетика од 

Михајловиќ Љ и Михајловиќ Н, Висока медицинска школа за 
струкови студии, Ќуприја, 2009 

http://www.tempusinfocus.com/


Декември 2009 – декември 2013 – Еразмус координатор на 

Филозофски факултет 
Март-декември 2010 – Координатор на програмскиот одбор за 

прослава на 90 години Филозофски факултет во Македонија 
Мај 2010 – Член на Европска асоцијација за медицина на 

интелектуална попреченост 
Април 2011 – организатор на чествување на Светски ден на 

аутизмот преку МНЗА 
15-18.04.2011 – член на научен одбор на студентски 

дефектолошки семинар, Белград, Србија 
19-21.05.2011 – рецензент на зборник на трудови од 

меѓународниот симпозиум: “Рана интервенција и развојни 
нарушувања#  

Септември 2011 – Консултант на уредникот на списанието 

Insights on Learning Disabilities 

12-13.05.2012 – член на програмски одбор на I симпозиум на 

логопедите на Србија: †Превенција дијагностика и третман на 
говорно јазичните нарушувања#, Дивчибаре, Србија 

Септември 2012 – Коуредник на водичот за правилен став кон 

лицата со инвалидност или лимитирани способности во високото 
образование 
Јануари 2013 – член на советодавниот одбор на списанието за 

наука и технологија со отворен пристап 

Април 2013 – член на Новиот Вестминстер колеџ во Канада 

Август 2013 – сениор уредник на Journal of Evolution of Medical 

and Dental Sciences 

25.04.2014 – член на Македонско здружение на медицински 
уредници 
Ноември 2014 – член на редакцискиот одбор на Белградска 

дефектолошка школа 
Јануари 2015 – член на редакцискиот одбор на списанието 

HUMAN 

Јануари 2015 – член на редакцискиот одбор на списанието 

International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering 

and Education (IJCRSEE) 

 
 
 
 

Семинари и конгреси: 24-26.05.1996 – Меѓународна конференција за природни 

катастрофи 
22.05.1999 - I-ви Студентски дефектолошки денови 

07-13.06.1999 - Интернационален студентски дефектолошки 
семинар во Китен, Р. Бугарија 

24-25.03.2000 - Децата со аутизам и нивниот третман, Скопје 

5-9.06.2000 - Претседател на организациониот одбор на 

Студентски дефектолошки семинар со меѓународно учество. 

13-17.06.2000 - II Македонски имунолошки конгрес 
11-13.06.2001- 11та ИАССИД Меѓународна округла маса за 

стареење и интелетктуални нарушувања, Луксембург;  



02-07.10.2001- ЕАСПД конференција: †Поглед кон позитивната 
иднина-подобар квалитет на живот за старите луѓе со 

интелектуални нарушувања∏, Италија;  
23-25.11.2001 - Меѓународна конференција за аутизам и 

первазивни развојни растројства “Достигнување на нови 
хоризонти” Шпанија;  
10-14.01.2002- “Југословенски дефектолошки денови”, Црна 

Гора; 

21-23.03.2002 - Симпозиум за споделување на информации, 

“Проект виножито”, Белгија; 

12-15.06.2002- Инагуративна конференција на IASSID - Европа, 

Ирска; 
28-30.06.2002- Меѓународен семинар: “Нови тенденции во 

третманот на лицата со аутизам”, Србија;  
17-18.10.2002- Близначка конференција на ЕАСПД “Пречки во 

развојот, Владата и граѓанството- како да се постигне добро 
владеење и инклузија”, Брисел, Белгија;  

24-26.11.2002- Меѓународна научна конференција: “Денови  
на заводот”, Белград, Србија и Црна Гора  

27-30.03.2003 - ЕАСПД конференција: “Живеење како и другите 
лица или толеранција и прифаќање”, Грац, Австрија;  

06-08.05.2004 - ЕАСПД конференција: “Тренинг и вработување 
на лица со ментална ретардација во проширената Европска унија, 

Будимпешта, Унгарија 
09-11.12.2004 - Конференција на Европската Комисија за 

инвалидните лица: “Еднакви можности за инвалидните лица: 
соработка и партнерство”, Софија, Бугарија 

18.05.2005 - “До каде сме со аутизмот во Македонија”, Скопје, 

Македонија 
03-04.06.2005 - “Дијагностика,третман и едукација на деца со 

посебни потреби и пречки во развој”, Дојран, Македонија 

05-06.11.2005 - “Биолошки основи на аутизмот, PDD и ADHD”, 
Белград, Србија и Црна Гора 

14-15.11.2005 - †Специјална едукација и рехабилитација‡ чекори 
и исчекори∏, Белград, Србија и Црна Гора 

15-19.01.2006 - †Денови на дефектолозите на Србија и Црна 
Гора∏, Врњачка Бања, Србија и Црна Гора 

02-04.03.2006 - ЕАСПД конференција: “Заедно против 
злоупотребата”, Брисел, Белгија 

07-08.06.2006 - ЕАСПД конференција: †Стареењето и 
инвалидноста∏, Грац, Австрија 

31.08.-02.09.2006 - 7-ми Балкански состанок по хумана генетика, 
Скопје, Република Македонија 

20.10.2006. Семинар: Норми и стандарди во работа со 
комбинирано попречени лица, Ветерник, Србија 

16.03.2007 - НВО платформа за сервисни служби во Македонија, 
Скопје, Република Македонија 

20.04.-22.04.2007 - 2-ор Меѓународен конгрес на студенти по 

рехабилитација на Едукациско рехабилитацискиот факултет во 
Загреб, Хрватска 



20.04.-21.04.2007 - Улога на корисниците во службите за 
поддршка за живот во заедница, Загреб, Хрватска 

23.04.-24.04.2007 - Достапност на социјалните услуги за лица со 
инвалидност во Југоисточна Европа, Скопје, Македонија 

10.05.-12.05.2007 - ЕАСПД семинар: †Преку Граници-Култури-
Пристапи∏, Софија, Бугарија 

18.05.2007 - Семинар: †Комбинирана попреченост∏, Ветерник, 

Србија 
05.10-06.10.2007 - Семинар: †Европски денови на аутизмот∏, 

Брисел, Белгија 
11.10-14.10.2007 - Прв меѓународен конгрес за Down-ов синдром 

и прв ЕДСА конгрес во Хрватска “Луѓето со Down-ов синдром 

пријателски во Пула∏, Пула, Хрватска 

06.06.2008 - Семинар: †Комбинирана попреченост ‡ придружни 
состојби∏, Ветерник, Србија 

02.10-03.10.2008 - Меѓународна конференција: “Улогата на 

дефектологот во институционалниот и вонинституционалниот 
третман на децата со посебни образовни потреби∏, Скопје, 

Македонија 
21.11.2008 - Предавач на работилница: Социјално вклучување на 
лицата со инвалидност, Скопје, Македонија 

25.11-29.11.2008 - Меѓународна конференција: “Дождливиот 
човек меѓу нас. Современи форми на поддршка на лицата со 

аутизам#, Краков, Полска 
02.04-05.04.2009 - Прв меѓународен конгрес за Down-ов синдром 

во Босна и Херцеговина, Сараево, Босна и Херцеговина 
30.05.2009 - Член на научниот одбор и член на уредувачкиот 

одбор на зборникот на трудови на конференцијата: †Современ 
третман на децата со посебни потреби∏, Белград, Србија 

15.03.2010 - Организатор и модератор на работилница: 

†Стареењето на лицата со интелектуална попреченост∏, Скопје, 

Македонија 
13.05-14.05.2010 ‡ Поканет предавач на меѓународен конгрес за 

најдобри практики во медицината на интелектуалната 
попреченост, Бристол, Англија 
27.05-29.05.2010 ‡ Член на научен одбор и модератор на сесијата: 

„Третман на децата со аутизам∏ на меѓународната конференција 
†60 години воспитание, образование, рехабилитација и 

вработување на лицата со инвалидност во Република 
Македонија∏, Битола, Македонија 
17.08-22.08.2010 ‡ Предавач на летната школа †Методи и 

превенција во социјалната работа во системот за ментално 
здравје∏ со тема: †Аутизам и ментално здравје∏, Охрид, 

Македонија 
13.09-14.09.2010 ‡ Предавач на источноевропска субрегионална 

конференција за аутизам и јавно здравство, Будимпешта, 

Унгарија 
07.10-09.10.2010 ‡ Организатор, претседавач со сесија и 

работилница на ЕАСПД конференција: †Кон живеење во 
заедницата: актуелни состојби и предизвици∏, Скопје, 

Македонија 



22.11-24.11.2010 ‡ Предавач на ЈФДП конференција: 
†Засилување на пристапноста до високото образование на 

студентите со инвалидност∏ со тема †Студентите со инвалидност 
во високото образование на македонските универзитети∏, Охрид, 

Македонија 
15.12.2010 ‡ Модератор на сесија на научниот собир 
†Филозофски факултет ‡ 90 години високо образование: 

традиција‡нова мисија‡нова визија∏, Скопје, Македонија 
13.04.2011 ‡ Предавач и организатор на симпозиум: †Растројства 

од аутистичниот спектар-дијагностика, рана интервенција, 
превенција∏ со тема †Превенција на аутизмот∏ 

13.05.2011 ‡ Предавач на трибина во Штип на тема: †Аутизмот 
јавно здравствен проблем во Македонија# 

29.08.2011 ‡ Предавач и организатор на семинар: †Рана 
интервенција: превентива и предизвици во раното детство∏, 

Скопје, Македонија 
09.09-10.09.2011 ‡ Предавач на првата европска конференција 

†Проблеми во учењето ‡ истражувања и образование∏, Цирих, 

Швајцарија 
15.10.2011 ‡ Предавач и организатор на трибина на тема: 

†Новини во генетиката на Доњн синдром#, Скопје, Македонија 
02.11.2011 ‡ Предавач на конференција на тема: †Сексуално 

преносливи болести кај лица со инвалидност#, Скопје, 

Македонија 
11.11-12.11.2011 ‡ Организатор на семинар на тема: TEACCH 

слични методи во третман на аутизмот, Скопје, Македонија 
24.11.2011 ‡ Прва македонска конференција за Prader Willi 

синдром со меѓународно учество 
13.02-17.02.2012 ‡ Еднаков пристап во образовниот систем на 
лицата со инвалидност ‡ прв сет на работилници 1-4 

21.03.2012 ‡ Предавање повод светски ден на Down синдром во 

Струмица: Дали Down синдромот е доволно разбран во 
Македонија? 

25.06.2012 ‡ Предавач и организатор на трибина на тема: 
†Значењето на импакт факторот за науката во Македонија#, 

Скопје, Македонија 

10.10.2012 – организатор, модератор и предавач на секција за 

аутизам: “Дијагностика и третман на аутизмот#, на тема: 

“Биомедицински третман на аутизмот# Даре Џамбаз, Скопје, 

Македонија 
24.10.2012 – организатор и предавач на недела на отворен 

пристап со тема: Open Journal Systems на Филозофски факултет 

14.11.2012 – предавач на меѓународната конференција е-

општество.мк со тема: “Употребата на Open Journal Systems во 

списанијата со отворен пристап#, хотел Холидеј Ин, Скопје, 

Македонија 
15.02.2013 – предавач на регионална конференција: Јавните 

библиотеки поттикнуваат иновации во заедницата со тема: 

“Пристап до јавните библиотеки на лицата со инвалидност#, 
Радовиш, Македонија 



22.05-26.05.2013 ‡ Предавач на Vти македонски психијатриски 
конгрес со меѓународно учество со тема: †Ментално здравје и 

аутизам∏, хотел Инекс Горица, Охрид, Македонија 
26.09-28.09.2013 ‡ учесник на 10-от интернационален конгрес на 

Аутизам Европа: “Нови димензии за аутизмот∏, Будимпешта, 

Унгарија  

17.10-19.10.2013 ‡ Член на програмски комитет, модератор на три 

сесии и предавач на 4-тата меѓународна конференција: “Модерни 

аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со 
инвалидност∏, со тема: “Коморбидни медицински состојби кај 

аутистичен спектар на нарушувања∏, Охрид, Македонија 
20.11-24.11.2013 ‡ Член на научен одбор на меѓународниот 

конгрес на студенти по специјална едукација и рехабилитација, 
Златибор, Србија 

18.03.2014 ‡ Предавач на семинар во рамки на проект со тема: 
“Преглед на инвалидноста, заеднички карактеристики и корисни 

совети∏, Гевгелија, Македонија 
07.05.2014 ‡ Предавач на семинар во рамки на проект со тема: 

“Модели на добри практики за третман кај аутизмот: 
биодмедицински и АБА третман-решение за успех∏, Гевгелија, 

Македонија 
23.05-24.05.2014 ‡ Предавач на симпозиум: “Современи 
медицински ставови за трисомија 21 и аутизам∏ со тема: 

“Поврзаност на Даун синдром и аутизам∏, Мирковец, Хрватска 
14.06.2014 ‡ Член на научниот одбор на конференцијата: 

†Дефектолошка работа со деца на рана возраст∏, Нови Сад, 

Србија 
15.11.2014 ‡ Член на научниот одбор и пленарен предавач на 

меѓународната конференција: “Современа дефектолошка работа ‡ 
рехабилитација, превенција на исклученоста и инклузија∏ со 

тема: Здравствена заштита на лицата со интелектуална 

попреченост и аутизам во Република Македонија, Медицински 
факултет, Нови Сад, Србија 

20-21.03.2015 ‡ Член на рецензентскиот одбор на меѓународната 
конференција: †Актуелна дефектолошка практика∏, Зрењанин, 

Србија 

02.04.2015 ‡ Предавач на работилница: †Состојбата на децата со 

аутизам и нивниот третман во Република Македонија-здравствен, 

образовен и социјален∏, ЕУ инфо центар, Скопје, Македонија 

16.04.2015 ‡ Предавач на семинар: †Успешна индексација на 

научните списанија во базите на податоци на Томсон Ројтерс и 

Скопус∏ со тема: †Дефектолошка теорија и практика-искуства со 

индексација во бази на податоци∏, Благоевград, Бугарија 

11.05.2015 ‡ Предавач на обука: †Учениците со аутизам во 

образовниот процес∏, ОУ †Јоаким Крчоски∏, с. Волково, 

Македонија 

15.05-17.05.2015 ‡ Член на програмски одбор, модератор на една 

сесија и предавач на II-от конгрес на логопедите на Србија: 
†Говорно јазични нарушувања во развојниот период∏, со тема: 

“Медицинската генетика и нејзината имплементација кај 

говорните, јазичните и слушните нарушувања∏, Белград, Србија 



23.09.2015 ‡ Член на научниот одбор на меѓународната научна 

конференција: „Асистивната технологија како подршка на 

развојот на човекот∏, со тема: †Имплементација на асистивната 

технологија кај деца со аутистичен спектар на нарушувања∏, 

Краков, Полска 

24-25.10.2015 ‡ Член на програмскиот одбор на 4-от стручно-

научен собир со меѓународно учество „Актуелности во 

едукацијата и рехабилитацијата на лицата со пречки во разовјот∏, 

Белград, Србија 

02.12.2015 ‡ Предавач на работилница: †Децата со аутизам во 

редовното основно образование∏, ЕУ инфо центар, Скопје, 

Македонија 

 

 
 
 

Студиски посети: Холандија, Германија, Ирска, Белгија, Србија, Бугарија, 

Хрватска, Полска 
 
Партиципација во   “Толеранција и прифаќање” со ЕАСПД 

меѓународни проекти: “Европа како место за живеење” со ЕАСПД 

    “Во Фокус” со ТЕМПУС програмата 
    †Заеднички глас мрежен проект∏ со 4 европски НВО 

†Засилување на научните студии за ран аутизам∏ со COST 

програмата, ЕУ проект 
†Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби 

во нивните заедници∏, ЕУ проект 

†Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство∏ so 

Erazmus+ programata, ЕУ проект  

  

Членство во разни тела: -член на управниот одбор на SIRGAID групата на 

Меѓународната асоцијација за научни студии на 
интелектуалните нарушувања (IASSID) 

2002-2004 член на бордот на Европската асоцијација на сервис 
провајдери на лица со пречки во развојот (EASPD) 

2007- член на Советот на администрација на Аутизам Европа 

Компјутери:  MS Word, Excel, SPSS, Statgraphics, Statistics for Windows, 

Internet Explorer, Power Point, Adobe Acrobat  
Јазици:  Македонски, англиски, српски, хрватски, бугарски 

Референци во:  Околу 80 публицирани трудови во: “Македонски медицински 

преглед”, “Nephron”, “Дефектолошка теорија и практика”, 
“Македонско списание за медицина”, “Годишен зборник на 

Филозофски факултет”, “Специална педагогика”, “Београдска 
дефектолошка школа”, “Croatian Medical Journal ”, “ Focus on 

Autism and Other Developmental Disabilities”, “ Svet rada”, 

“Bosnian Journal of Basic Medical Sciences”, “Vox Medici”, 

“Ophthalmic Genetics”, Hrvatska revija za rehabilitacijska 

istraživanja, Paediatria Croatica, Bratislava Lek Listy, “Ophthalmic 

Epidemiology”. 
 Брошура: “Правата на лицата со аутизам во Република 

Македонија”, МНЗА, Скопје, 2002. 



 Практикум по хумана генетика, Филозофски факултет, Скопје, 

2003 Практикум по физиологија со функционална анатомија, 

Филозофски факултет, Скопје, 2009 

 Монографија: “Аутизам”, Филозофски факултет, Скопје, 2004. 
Учебници: †Хумана генетика∏, Филозофски факултет, Скопје 

2005 †Медицински основи на инвалидноста∏, Филозофски 
факултет, Скопје, 2008; †Физиологија со функционална 

анатомија на човекот∏, Филозофски факултет, Скопје, 2009; 

†Аутизам и первазивни развојни нарушувања∏, Филозофски 
факултет, Скопје, 2011. 

Скрипти: †Медицински основи на инвалидноста 1∏ (2005), 
†Медицински основи на инвалидноста 2∏ (2006), 

†Физиологија со функционална анатомија∏ (2007), 
†Фонијатрија∏ (2009), Филозофски факултет, Скопје 


