
Записник од Годишното собрание на МНЗА 
(за периодот декември 2009-декември 2010) 

 
Годишното собрание на МНЗА се одржа на 24.12.2010, во библиотеката на Институтот за 
дефектологија при Филозофскиот фракултет во Скопје.  
 

На собранието присуствуваа: проф. д-р Владимир Трајковски, проф.д-р Кристин 
Василевска, проф. д-р Ристо Петров, проф. д-р Нада Поп-Јорданова, доц. д-р Наташа 
Чичевска-Јованова, доц. д-р Зоран Киткањ, проф. д-р Љупчо Ајдински, м-р Владимир 
Илиевски, м-р Оливера Рашиќ, м-р Наташа Станојковска-Трајковска, м-р Јасмина 
Ивановска-Трошанска, м-р Татјана Зорчец, д-р Анита Демерџиева, Розалија Давковска, 
Ана Каревска, Калина Јончевска, Ана Попоска, Живка Димитровска, Горан Петрушев, м-р 
Валентина Дуковска. 

Собранието официјално започна во 13.00 со најавата на претседателот проф. д-р 
Владимир Трајковски на предвидениот дневен ред кој беше едноглсно усвоен од 
присутните. 

Првата точка на дневниот ред беше Усвојување на записникот од Годишното 
собрание на МНЗА за 2009 година, кој беше едногласно усвоен од присутните. 

Втората точка на дневниот ред беше Извештајот за работата на МНЗА во 2010 
година каде проф. Трајковски ги издвои следните активности: 
- состанок со претседателот на собранието на Р. Македонија господин Трајко Вељановски 
со претседателот на МНЗА во Јануари 2010. 
- одбрана на дипломски труд од Тања Станкова под наслов: †Вработувања на лица со 
аутизам во Република Македонија∏ на 22.01.2010 
- учество на членови на МНЗА во секцијата за аутизам на Меѓународна конференција: †60 
години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност 
во Република Македонија∏во Битола во период од 27-29.05.2010 
- организирана ликовна работилница за деца со аутизам со финансиска поддршка на 
Ротари клубот Кирил и Методиј од Скопје на 30.05.2010   
- предавање на проф. д-р Владимир Трајковски на летната школа во Охрид †Методи и 
превенција во социјалната работа во системот за ментално здравје∏ со тема: †Аутизам и 
ментално здравје∏, во период од 17.08-22.08.2010  
- предавање на проф. д-р Владимир Трајковски на источноевропска субрегионална 
конференција за аутизам и јавно здравство во Будимпешта на тема: †Аутизмот во 
Македонија каде сме сега? ∏, во период од 13.09-14.09.2010  
- МНЗА како сорганизатор заедно со Порака и Отворете ги прозорците на ЕАСПД 
конференција: †Кон живеење во заедницата: актуелни состојби и предивици∏, одржана во 
Скопје во период од 07.10-09.10.2010 ‡ 
- претседателот на МНЗА одржува средба со госпоѓа Маја Иванова од која добива 
ветување дека таа ќе се заложи да помогне во активностите со децата со аутизам во 
Октомври 2010. 
- предавање на проф. д-р Владимир Трајковски во хотелот †Александар Палас∏ пред 
членовите на Ротари клубот Кирил и Методиј од Скопје на тема †Аутизмот во Македонија: 
состојби и перспективи∏на 17.11.2010  
- Во Ноември 2010 МНЗА станува членка на Македонска платформата за борба против 
сиромаштија. 



- Објавени 2 труда за аутизмот: Ставовите и мислењата на родителите и студентите за 
сексуалниот развој, однесување и полов идентитет кај лицата со аутизам во Република 
Македонија на  Младеновска Бојана и  Трајковски Владимир, Ставови и размислувања на 
работодавачите, вработените лица и родителите за вработување на лицата со аутизам во 
Република Македонија на Станкова Тања, и Трајковски Владимир во Дефектолошка 
теорија и практика. 
 

По изнесениот извештај се премина кон прашања и коментари во однос на 
дополнување на извештајот. На иницијатива на Проф. Љупчо Ајдински се усвои 
дополнување на извештајот за предвиденото отворање на дневен центар за аутизам 
утврдено со националната стратегија под ингеренции на Министерство за труд и социјална 
политика за 2011 година. Исто така се истакна и заведување во извештајот за средбата на 
Проф. Трајковски со претставници на градот Скопје на која иако се кажани проблемите, 
градот сепак не може да обезбеди средства ниту за превоз на децата со аутизам.  

Проф. Трајковски премина на претставување на новите членови во здружението: 
1. Ана Каревска-дипломиран дефектолог која работи во паралелка за деца со аутизам.  
2. Татјана Зорчец – клинички психолог на Клиника за педијатрија 
3. Анета Демерџиева- педијатар на Клиника за педијатрија 
4. Проф. д-р Нада Поп-Јорданова-педијатар и психолог на Клиника за педијатрија. 

 
Од страна на новите членови збор зема Татјана Зорчец која ја претстави состојбата на 

Албанија од неодамнешна средба на Министрите за здравство од Балканот и пошироко, за 
напредокот во отворањето на Центар за аутизам во Албанија кој во Април 2011 треба да 
почне да работи. Збор зема и проф. д-р Нада Поп-Јорданова која накратко ги претстави 
проектите за раното откривање на аутизмот во кои е вклучена и COST прoграмата. 
 
За третата точка од дневниот ред Финансиски извештај за 2010 година, дискутираше 

благајникот м-р Јасмина Ивановска-Трошанска која направи преглед за состојбата на 
сметката на МНЗА на крајот на 2009 година (4283,00 МКД), вкупните приходи (6000.00 
МКД) и расходи (2649,00МКД) за 2010 и состојбата на сметката на крајот на 2010 година 
(7650.5 МКД). 
 

Потоа следуваше четвртата точка од дневниот ред Избор на Претседател и 
извршен одбор на МНЗА каде повторно за претседател едногласно е избран проф. д-р 
Владимир Трајковски по предлог од проф. д-р Љупчо Ајдински и проф. д-р Кристин 
Василевска.  Проф. д-р Владимир Трајковски како претседател го предложи извршниот 
одбор: за потпретседатетел беше предложена м-р Јасмина Ивановска Трошанска, за 
технички секретар Розалија Давковска, за благајник м-р Оливера Рашиќ, м-р Владимир 
Илиевски за проектен менаџер, доц. д-р Зоран Киткањ и доц. д-р Наташа Чичевска –
Јованова за членови. На иницијативата на проф. д-р Љупчо Ајдински во извршниот одбор 
да се вклучи некој од Клиниката за педијатрија,  доброволно своето место го отстапи доц. 
д-р Наташа Чичевска –Јованова, па така беше предложена м-р Татјана Зорчец. Сите 
членови на извршниот одбор беа едногласно избрани. 

Во петата точка од дневниот ред Програмата за работа во 2010 година, проф 
Трајковски ги издвои следниве активности: 

- Откривање на нови случаи со аутизам; 
- Предлог на нови проекти за аутизмот; 



- Вклучување во заеднички проекти со Македонска платформа за борба против 
сиромаштија; 

- Интензивирање на соработката со првата на дама на Р. Македонија; 
- Организирање на едукативен семинар за одредена метода во третманот на 
аутизмот со финансиска поддршка на Австриска амбасада во Р. Македонија; 

- Објавување на најмалку еден труд за аутизмот во странско списание;  
- Објавување на учебник под наслов †Аутизам и первазивни развојни 
нарушувања∏; 

- Активности за формирање на национален регистер за аутизмот во РМ; 
- Отпочнување на кампања за аутизмот преку електронските и печатените 
медиуми со цел подигнување на јавната свест. 

Во дискусија по однос на петата точка збор зема доц. д-р Зоран Киткањ кој 
предложи проблемите кои произлегуваат за спроведување на програмата да се образложат 
во ресорните министерства. Во однос на едукатвната мерка во програмата, проф. д-р Нада 
Поп-Јорданова понуди помош за контакти  за одредени едукативни обуки.  

Во шестата точка од дневниот ред Специфичности во квантитативното ЕЕГ кај 
децата со аутизам со своја презентација се претстави проф. д-р Нада Поп-Јорданова. 
Кратко и концизно беше презентирано истражувањето и резултатите добиени на оваа тема. 

Последната точка на дневниот ред беше точка Разно каде м-р Владимир Илиевски 
предложи дека би требало да се направи средба со канцеларијата на СЗО на почетокот од 
2011 година. Претседателот на Сојузот на дефектолози на РМ, Горан Петрушев предложи 
за поголемо активирање на сите членови од здружението со цел подигање на јавната свест 
за проблемот на аутизмот. Во точката разно збор зеде и Татјана Зорчец која предложи 
средба со г-н Владимир Поповски заменик министер за здравство заради претставување на 
постојните проблемите на децата со аутизам во однос на тоа дека немаат бесплатни 
здравствени услуги.  

По исцрпувањето на точките од дневниот ред, проф. д-р Владимир Трајковски им 
се заблагодари на присутните за учеството на Годишното собрание и им посака среќна и 
успешна 2011 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје,                                                        Записникот го подготви: 
24.12.2010                                                        Розалија Давковска 


