
Записник од Годишното собрание на МНЗА 

(за периодот декември 2010-декември 2011) 

 

Годишното собрание на МНЗА се одржа на 23.12.2011, во салата за седници на 

Филозофскиот факултет во Скопје. На годишното собрание присуствуваа: проф. д-р 

Владимир Трајковски, проф. д-р Нада Поп-Јорданова, доц. д-р Зоран Киткањ, проф. д-р 

Љупчо Ајдински, проф. д-р Драгослав Копачев, доц.д-р Ана Фрицханд, м-р Владимир 

Илиевски, м-р Јасмина Ивановска-Трошанска, м-р Татјана Зорчец, м-р Наташа Станојковска-

Трајковска, Живка Димитровска, Калина Јончевска, д-р Анета Демерџиева, Розалија 

Давковска, Ана Каревска, Ивана Василевска, Христина Митрева, Фросина Јовановска, 

Николче Нешевски, Емилија Георгиева, Мери Стаменковска, Ана Петковска, Снежана 

Цветковска, Татјана Насевска-Зодевска, Живка Панова-Саздова, Ана Бумбова-Јовановска, 

Дита Торте, Соња Цоковиќ, Марија Шушевска Петрова, Сања Манчевска, Силвана 

Марковска,  Наташа Јовановска,  Мими Батанџиева, Бисера Младеновска, Тања Станкова, 

Катерина Тодорова и Пецо Стојановски. 

Годишното собрание официјално започна во 13.00 ч. со следниот  

 

Дневен ред 
 

1. Усвојување на записникот од Собранието на МНЗА од 18.02.2011.  

По гласањето записникот беше едногласно усвоен од присутните. 

 

2. Прием на нови членови во МНЗА.  

За оваа точка од дневниот ред претседателот објави колку членови се пријавени како 

и дека има значителен пораст на членови оваа година. Потоа, следуваше претставување на 

новите членови што пристапуваат во МНЗА, а оние членови кои се пријавени, а не се 

присутни ќе се разгледуваат на наредното собрание. Нови членови кои пристапуваат во 

МНЗА се: Ивана Василевска, Христина Митрева, Фросина Јовановска, Николче Нешевски, 

Емилија Георгиева, Мери Стаменковска, Ана Петковска, Живка Панова Саздова, Соња 

Цоковиќ, Сања Манчевска, Силвана Марковска-Симоска, Наташа Јовановска, Мими 

Батанџиева, Тања Станкова, Снежана Цветковска, Ана Бумбова-Јовановска додека Катерина 

Тодорова и Ана Фрицханд се пријавени мината година, а оваа година стануваат членови на 

МНЗА. 

 

3. Избор на секретар и нов член на ИО 

За оваа точка од дневниот ред, Проф. д-р В.Трајковски објасни дека сегашниот 

секретар се откажува од оваа позација заради оправдани причини и ја предложи Ана 

Петковска за нов секретар. Предлогот едногласно се усвои. Исто така, Проф. д-р Трајковски 

објасни дека во иднидна би требало секретарот да биде вработен од страна на Министерство 

за труд и социјална политика.  

 

4. Извештај за работата на МНЗА од 2011 

Оваа точка од дневниот ред беше наменета за презентирање на извештајот за работата 

на МНЗА од 2011 година каде наведоа следните активности:  

– усвоен е нов Статут на МНЗА на 18.02.2011   

– донесена е програма против перење на пари во Февруари 2011   

– направена е пререгистрација на здружението усогласена со најновиот Закон за здруженија 

на граѓани во Февруари 2011 

– одржана е манифестација по повод светскиот ден на лицата со аутизам пред спомен куќата 

на Мајка Тереза на 02.04.2011 



– соорганизатори на симпозиумот: “Растројства од аутистичниот спектар-дијагностика, рана 

интервенција, превенција” заедно со Здружение на психијатри на Р. Македонија. Проф. д-р 

Владимир Трајковски настапи со тема: “Превенција на аутизмот” на 13.04.2011  

– учество на Розалија Давковска на меѓународен студентски дефектолошки семинар во 

Белград, Србија од 15-18.04.2011   

- Проф. д-р Владимир Трајковски предавач на трибина во Штип на тема: “Аутизмот јавно 

здравствен проблем во Македонија” на 13.05.2011 

- Проф. д-р Владимир Трајковски предавач: “Рана интервенција: превентива и предизвици во 

раното детство”, на тема: “Рана детска интервенција кај аутизмот”, Скопје, Македонија на 

29.08.2011. 

–одбрана на дипломски труд од Марина Ѓорѓиевска под наслов: “Карактеристики на 

однесувањето на децата со аутизам во домашна и училишна средина” на 15.09.2011   

– учество на проф. д-р Нада Поп Јорданова и проф. д-р Владимир Трајковски на проектна 

средба во рамките на проектот “Засилување на научните студии за ран аутизам” од COST 

програмата во Падова, Италија од 18-20.09.2011   

- пријавен докторски труд на Институтот за дефектологија од м-р Јасмина Трошанска под 

наслов: “Проблеми во процесирањето и интегрирањето на сензорните дразби кај децата со 

аутизам” во септември 2011    

– организатори на трибината “Down синдром – предизвик за родителот, поддршка за зрелост 

на општеството” во соработка со Трисомија 21 од Загреб одржана во голем амфитеатар на 

Филозофски факултет на 15.10.2011 

– учество на м-р Јасмина Трошанска на симпозиум “Разбирање на посебните потреби на 

децата со аутистичен спектар на нарушувања” на 05.11.2011   

- организатори на семинар на тема: “TEACCH слични методи во третман на аутизмот”, 

одржан во билбиотека на Институт за дефектологија од 11.11-12.11.2011 

- организатори на семинар на тема: “PECS: преглед”, Сала за седници, Филозофски факултет 

на 21.12.2011 

- објавен учебник со наслов “Аутизам и первазивни развојни нарушувања” – Проф. д-р 

Владимир Трајковски 

- објавен труд со наслов “Family status of parents of children with autism”- Розалија Давковска, 

проф.д-р  Владимир Трајковски 

- објавен труд со наслов “Аутизам-ургентен проблем во детството”-Проф. Д-р Нада Поп-

Јорданова 

 

5. Финансиски извештај за 2011 година 

Петата точка од дневниот ред се однесуваше за Финансискиот извештај за 2011 

година и истиот беше презентиран од страна на м-р Јасмина Ивановска-Трошанска. 

Состојбата на сметката на крајот од 2010 година изнесува (7650.5 МКД), вкупните приходи 

(30 027 МКД), вкупните расходи (25.786 МКД), моментната состојба на сметката изнесува 

(11.892.5 МКД). Финансискиот извештај беше прифатен од страна на присутните. 

 

 

6.  Програма за работа на собранието во 2012 година.   

Оваа точка од дневниот ред беше наменета за презентирање на програмата за работа 

на собранието во 2012 година. Проф. Трајковски објасни дека во текот на 2012 година МНЗА 

планира да изведе повеќе активности: 
▪ Otkrivawe na novi slu~ai so autizam;  

▪ Predlog na novi proekti za autizmot;  

▪ Vklu~uvawe vo zaedni~ki proekti so Makedonska platforma za borba protiv 
siroma{tija, CIRA i drugi;  

▪ Odbele`uvawe na me|unarodniot den na licata so autizam 2 april;  



▪ Intenzivirawe na sorabotkata so lokalnata samouprava;  

▪ Organizirawe na edukativen seminar za odredena metoda vo tretmanot na autizmot so 
finansiska poddr{ka na Avstriska ambasada vo R. Makedonija;  

▪ Pokana na eminenten predava~ od SAD ili EU da govori za autizmot;  

▪ Odbrana na nekolku magisterski trudovi povrzani so autizmot od strana na ~lenovi 
na MNZA;  

▪ Objavuvawe na najmalku eden trud za autizmot vo stransko spisanie;  

▪ Aktivnosti za formirawe na nacionalen register za autizаm  

По презентирање на програмата, Живка Панева-Саздова даде предлог за формирање 

на мини тимови кои ќе работат на повеќе области: проекти, едукација, семинари и 

симпозиуми. Претседателот на МНЗА го прифати предлогот и ги повика присутните членови 

да се ангажираат околу ова прашање. По ова со гласање се усвои програмата за работа на 

МНЗА за 2012 година.  

 

7. Аутизам и коморбидитет- Проф. д-р Марија Ралева 

Седмата точка од дневниот ред беше наменета за предавање од страна на Проф. д-р 

Марија Ралева на тема “Аутизам и коморбидитет”. По предавањето се отвори  дискусија во 

која збор земаа проф. д-р Драгослав Копачев, проф. д-р Нада Поп-Јорданова и д-р Мери 

Бошковskа. 

 

8. Разно 

На последната точка Разно, м-р Владимир Илиевски изјасни дека има посетено обука 

за тоа како може да се аплицираат проекти од граѓански асоцијации. Живка Димитровска 

даде коментар за непостоење на Центар за аутизам на што Проф. Трајковски се обрати дека и 

понатаму МНЗА ќе се заложува и ќе ја поддржува идејата за отворање на Центар за аутизам. 

Живка Панева Саздова истакна дека има недостатоци во однос на програмските содржни за 

децата со аутизам во училиштата. М-р Јамина Тршанска даде образложение дека БРО вели 

дека програмите треба да бидат исти за сите. М-р Илиевски даде предлог да се направи 

форум на кој ќе присуствуваат Министерот за образование, БРО, Уницеф, владини и 

невладини организации, канцеларијата на СЗО. Ваквата активност би можела да се направи 

на 2-ри април по повод светскиот ден на аутизмот. 

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 2012 година. 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                         Записникот го подготви: 

26.12.2011                                                                                     Розалија Давковска 


