
Записник од Годишното собрание на МНЗА 

(за периодот декември 2014-декември 2015) 

 
Годишното собрание на МНЗА се одржа на 25.12.2015 година, во салата на ,,Порта 

Македонија“ во Скопје. На годишното собрание присуствуваа: проф. д-р Владимир 

Трајковски, проф. д-р Ристо Петров, проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова, проф. д-р 

Даниела Димитрова-Радојчиќ, проф. д-р Зоран Киткањ, доц. д-р Ана Фрицханд доц. д-р 

Оливера Рашиќ Цаневска, м-р Јасмина Ивановска-Трошанска, доц. д-р Владимир 

Илиевски, д-р Силвана Марковска-Симоноска, доц. д-р Дејан Трајков, Ана Петковска, м-р 

Розалија Бошковска, м-р Марија Аврамовска, Филип Јутроски, , Наташа Јованоска, м-р 

Емилија Ѓорѓиевска, Пецо Стојановски, Славица Тодорова, Стојан Андонов, м-р 

Магдалена Димкова-Велевска, Билјана Кујунџиќ Настевска, м-р Наташа Стојановска-

Трајковска,   м-р Мери Нолчева, Елена Стамчевска, Наташа Младеновска, д-р Весна 

Костиќ Ивановиќ, Марија Максимовска Атанасовска, Анита Стојчевска, Тања Станкова.  

 

Оправдано отсутни беа: проф д-р Љупчо Ајдински, доц. д-р Александар 

Петличковски,   д-р Ана Шикалеска, Ивана Василевска Петровска. 

 

  Годишното собрание официјално започна во 13.00 ч. со следниот: 

 

Дневен ред 

 

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2014 година; 

 

Претседателот на МНЗА Проф. д-р Владимир Трајковски го презентирање записникот 

од претходната година. Откако беше детално презентиран записникот, членовите беа 

повикани да гласаат за усвојување на минатогодишниот записник. По гласањето 

записникот едногласно беше усвоен од присутните. 

 

2. Прием на нови членови во МНЗА.  

 

Во однос на втората точка претседателот објави дека оваа година има добиено една 

пристапница за членство, при што ја повика да се претстави пред членството. Откако се 

претстави претседателот повика на гласање. Нов член на МНЗА е Анита Стојчевска. 

 

3. Извештај за работата на МНЗА од 2015 

 

Претседателот изјави дека 2015 година беше доста плодна и продуктивна за МНЗА. И 

со големо задоволство продолжи да ги презентира активностите и проектите кои биле 

реализирани во текот на 2015 година по хронолошки редослед. 

 

02.04.2015 – учество претседателот и потпретседателот на тркалзена маса во организација 

на Канцеларијата на Народен правобраниетел на РМ под наслов: "Состојбата на децата 

со аутизам и нивниот третман во Република Македонија-здравствен, образовен и 

социјален∏ одржано во ЕУ инфо центарот.  



Проф. д-р Владимир Трајковски и м-р Јасмина Трошанска: „Аутизмот во Република 

Македонија-актуелни состојби, дилеми и предизвици“. 

7-16 Мај 2015 – пет членови на МНЗА одржаа обука за 15 наставници од ООУ „Јоаким 

Крчоски“ од Волково на тема ,,Учениците со аутизам во образовниот процес" 

Мај 2015 – одбележани 15 години постоење на МНЗА преку интернет и медиумска 

кампања. 

12.06.2015 – Мери Нолчева одбрана на магистерски труд: „Стрес, начини на справување и 

поддршка на родители на деца со аутистичен спектар на нарушување“. 

01.07.2015 – М-р Јасмина Трошанска предавач на конференцијата за „Инклузивно 

образование“ со тема: „Децата со аутизам во образовниот процес“. 

01.09.2015 ‡ почеток на тригодишниот Еразмус плус ЕУ проект: „Еднаквост и социјална 

инклузија преку позитивно родителство". 

11.09.2015 ‡ Македонкото научно здружение за аутизам стана соиздавач на списанието 

Дефектолошка теорија и практика заедно со Институтот за дефектологија при 

Филозофскиот факултет. 

14.09.2015 ‡ организирано предавање на д-р Паула Веркамп Бартоломеус од Холандија 

под наслов: “Reattach: introduction to a new schema therapy” што се одржа на Филозофски 

факултет 

28-30.09.2015 ‡ учество на претседателот и потпретседателот на првиот проектен состанок 

во рамките на проектот „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство" 

во Универзитеот во Нортхемптон во Англија. 

21.11.2014 ‡ учество на членови на МНЗА на конференцијата „Заедно кон подобро" во 

организација на здружението „Бела месечина" од Турција во хотел Континентал. 

25.11.2015 ‡ На интернационалниот натпревар за лого на ЕУ проектот помеѓу Хрватска, 

Кипар и Македонија победи цртежот "Autumn tree" изработен од страна на ученичката 

Елена Делова од VIII4 одделение од ПОУ "Д-р Златан Сремец" со дефектологот Билјана 

К. Настевска-член на МНЗА. 

02.12.2015 ‡ учество на членови на МНЗА на тркалезна маса во организација на 

Канцеларијата на Народен правобраниетел на РМ под наслов: „Децата со аутизам во редовното 

основно образование". 

Проф. д-р Владимир Трајковски: „Аутизмот во курикулумот на Институтот за дефектологија". 

03.12.2015 ‡ МНЗА добитник на награда во висина од 15.000 денари за најдобра научно 

истражувачка работа во 2015 година од страна на фондацијата „проф. д-р Љупчо 

Ајдински" 

 
Од декември 2014-декември 2015 година објавени 3 нови труда за аутизмот: 
 

1. Trajkovski V, Spiroski M. DNA typing of HLA-A, -C, -B, AND -DRB1 in the children with 

autism in the Republic of Macedonia. Bratisl Lek Listy 2015; 116 (1): 14-19. DOI: 

10.4149/BLL_2015_003.  

2. Spiroski M. Immunological and Immunogenetic Changes in Children with Autistic Disorder 

in Republic of Macedonia. SEE J Immunol. 2015 Feb 08; 2015:20003. http://dx.doi.org/ 

10.3889/seejim.2015.20003. 

3. Nolcheva M, Trajkovski V. Exploratory study: stress, coping and support among parents of 

children with autism spectrum disorders. Journal of Special Education and Rehabilitation 

2015; 16(3-4): 84-100. 

 



Учество на семинари и конгреси во земјата и странство: 
 
1. Trajkovski V. Implementation of assistive technology in children with autism spectrum 

disorders. Book of abstracts - „Assistive technology to support human development“. 

Cracow, September 23, 2015; 20. 

2. Trajkovski V. Complementary and alternative medicine (CAM) treatments in children with 

autism spectrum disorders (ASD). Book of abstracts ‡ 5th Congress of Croatian speech and 

language therapists with international participation – „Multidisciplinary approach in speech 

and language sciences and practice“. Osijek, September 24-26, 2015; 94. 

3. Mateska N, Trajkovski V. Stress that parents of autistic children and parents of children with 

cerebral palsy face. Book of abstracts ‡ 9th International Scintific Conference – „Special 

Education and Rehabilitation Today“. Belgrade, September 25-27, 2015; 31. 

4. Weerkamp Bartholomeus P, Trajkovski V. Multimodalna intervencija za decu i odrasle sa 

autističnim spektrom poremećaja: „Reattach“. Zbornik rezimea ‡ IV stručno-naučni skup sa 

međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u 

razvoju“. Beograd, 24-25 oktobar, 2015; 19. 

 

Претседателот изјави дека во однос на 15 години од постоењето на МНЗА поради 

немилиот настан на 9 мај во Куманово беше одлучено кампањата повеќе да биде насочена 

кон медиумско промовирање на работата на МНЗА како и на социјалните мрежи, а истото 

тоа беше и остварено. Исто така нагласи за наградата која МНЗА ја доби на 

интернационалниот натпревар за лого на ЕУ проектот помеѓу Хрватска, Кипар и 

Македонија победи цртежот "Autumn tree" изработен од страна на ученичката Елена 

Делова од VIII4 одделение од ПОУ "Д-р Златан Сремец" со дефектологот Билјана К. 

Настевска-член на МНЗА. 

По излагањето на претседателот, Проф. д-р Ристо Петров порача наредната година да 

биде уште подобра и членството поактивно со уште поголеми придонеси во однос на 

науката и здружението. 

 

4. Финансиски извештај за 2014 - 2015 година 
 

Четвртата точка од дневниот ред се однесуваше за Финансискиот извештај за 2015 

година и истиот беше презентиран од страна на доц. д-р Оливера Рашиќ - Цаневска. 

Состојбата на сметката на крајот од 2014 година изнесува (17.286 МКД), вкупните 

приходи (295.864  МКД), вкупните расходи (241.403 МКД), моменталната состојба на 

сметката изнесува (71.747 МКД). Финансискиот извештај беше ставен на гласање, а по 

гласањето истиот беше усвоен од страна на присутните.  

 

5. Избор на претседател и извршен одбор на МНЗА; 

 

Престседателот проф. д-р Владимир Трајковски ја отвори петтата точка од дневниот 

ред, со изразување голема благодарност до присутните за довербата што му е дадена во 

претходните два мандати и го повика членството да даде предлог за кандидат или 

кандидати за нов претседател кој потоа и ќе даде предлози за нов извршен одбор. д-р 

Силвана Марковска-Симоноска го предложи сегашниот претседател Проф. д-р Владимир 



Трајковски за да биде избран повторно за претседател на МНЗА, објаснувајќи дека според 

нејзиното мислење тој е најсоодветен и најзапознаен со работата и активностите на МНЗА 

и дека најдобро би продолжил да го претставува здружението и понатаму. Претседателот 

се заблагодари за предлогот и побара мислење дали има и друг кандидат кој некој би 

сакал да го предложи. Проф д-р Зоран Киткањ ја предложи м-р Јасмина Ивановска-

Трошанска за да биде повторно потпретседател. Бидејќи немаше друг предложен кандидат 

за претседател предлогот на д-р Силвана Марковска-Симоноска како нов претседател да 

биде реизбран проф. д-р Владмир Трајковски беше ставен на гласање. Едногласно беше 

избран како претседател проф д-р Владимир Трајковски, кој се заблагодари на членството 

за довербата и изрази дека под свое раководство ќе се труди што е можно повеќе да ја 

унапреди работата на МНЗА. Потоа новоизбраниот претседател започна да ги избира 

членовите на извршниот одбор. Како свој потпретседател ја предложи м-р Јасмина 

Ивановска-Трошанска за која што кажа дека досега одлично ја извршува својата работа и 

дека не би сакал да ја промени. За секретар повторно го предложи Јуртоски Филип за кој 

кажа дека е само една година секретар и дека ја извршува таа функција добро и дека треба 

да остане на истото место, на место на благајник ја предложи доц. д-р Оливера Рашиќ – 

Цаневска за која кажа дека повторно би сакал таа да продолже да биде благајник на 

здружението, доц д-р Владимир Илиевски го предложи како член на извршниот одбор кој 

претходно придонесол многу за здружението и би сакал повторно да биде во извршниот 

одбор. Проф д-р Зоран Киткањ самиот се повлече од извршниот одбор со образложение 

дека не е доволно активен и дека смета помладите членови би требало да бидат поактивни 

и да придонесуваат повеќе. Претседателот се согласи со проф д-р Зоран Киткањ дека не е 

доволно активен но поради титулата би било добро да остане на тоа место. Д-р Дејан 

Трајков се огласи на тоа прашање и даде мислење дека извршниот одбор би требало да 

има повеќе членови и од медицинските стручњаци. На овој предлог претседателот се 

согласи и предложи д-р Дејан Трајков да биде член на извршниот одбор и доколку некој 

друг би сакал да предложи друг стручњак од областа на медицината за да биде член на 

извршниот одбор. Потоа претседателот предложи на местото од Бисера Младеновска која 

не е повеќе толку активна во извршниот одбор да го завземе нејзиното место Анита 

Стојчевска како млад член и студент на генерацијата од 2014 година. Потоа беше 

предложена и д-р Весна Костиќ Ивановиќ, доц. д-р Владимир Илиевски ја предложи доц. 

д-р Наташа Станојковска Трајковска д абиде исто така член на извршниот одбор. По 

повлекувањео на проф. д-р Зоран Киткањ и Бисера Младеновска имаше две слободни 

места, а четири кандидати за нови членови на извршниот одбор. Во статутот стои дека 

извршниот одбор може да брои максимум седум членови. Проф д-р Ристо Петров даде 

предлог да се смене статутот бидејќи има кворум и сме на годишно собрание и бројот на 

членови во извршниот одбор од седум да се смене да девет. Доц д-р Дејан Трајков се 

согласи со проф. д-р Ристо Петров. Претседателот го даде предлогот на гласање и 

членството изгласа новиот извршен одбор да се состои од девет членови. Новоизбраниот 

извршен обор се состои од следните членови: Проф. д-р Владмир Трајковски, м-р Јасмина 



Јасмина Ивановска-Трошанска, доц. д-р Владимир Илиевски, доц. д-р Оливера Рашиќ 

Цаневска, доц. д-р Дејан Трајков, доц. д-р Наташа Станојковска Трајковска, д-р Весна 

Костиќ Ивановиќ, Јуртоски Филип и Анита Стојчевска. Откако беше избран новиот 

извршен одбор претседателот продолжи со следната точка од дневниот ред. 

 

 

 

6. Програма за работа на собранието во 2015 година. 

 

Претседателот го повика доц. д-р Владимир Илиевски да ја претстави програмата за 

работата на собранието во текот на 2016 година. 

Во текот на 2016 година Македонското научно здружение за аутизам планира да 

изведе повеќе активности:  
 

• Едукација на родителите на децата со аутизам; 

• Бесплатна обука на неколку членови на МНЗА за методот на Reattachment терапија во 

февруари; 

• Вклчување во активности за одбележување на меѓународниот ден на лицата со аутизам 2 

април; 

• Одржување обуки во градинките и редовните основни училишта на територијата на град 

Скопје; 

• Учество на членови на МНЗА на проектни состаноци во рамките на Еразмус плус ЕУ 

проектот: „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство", а во јуни 

домаќини на партнерите од Англија, Белгија, Кипар и Хрватска; 
• Учество на наши членови на 11-от конгрес на Аутизам Европа во месец септември; 

• Интензивирање на соработката со локалната самоуправа; 

• Одбрана на неколку магистерски трудови и еден докторат поврзани со аутизмот од страна на 
членови на МНЗА; 

• Објавување на најмалку еден труд за аутизмот во странско списание со меѓународен 

уредувачки одбор;  
 

По претставувањето на програмата за работа на собранието Проф. д-р Наташа 

Чичевска Јованова зеде збор и даде предлог претпоследната точка од Програмата за 

работа на собранието во 2015 година а која гласеше:„Одбрана на неколку магистерски 

трудови и еден докторат поврзани со аутизмот од страна на членови на МНЗА“ да се 

иземе бидејќи истата нема поврзаност со работа на МНЗА. Во дискусијата се вклучија и 

проф. д-р Зоран Киткањ и д-р Дејан Трајков кои се согласија со проф. д-р Наташа 

Чичевска Јованова. Проф. д-р Зоран Киткањ даде предлог само да се преформулира 

активноста како промовирање на трудовите и активностите кои ги извршиле или 

направиле членовите на здружението. Претседателот се согласи да биде преформулирани 

името на активноста. Претседателот исто така додаде дека обуката за Reattach која е 

закажана за во февруари се откажува и можно е да се оствари во некој друг термин а сите 

заинтересирани членови на МНЗА да се пријават бидејќи за членството е бесплатна. Исто 

така претседателот нагласи дека програмата е флексибилна и доколку некој од членовите 

има идеја и сака да придонесе секогаш сме отворени за добра идеја. Претседателот изјави 



дека е многу задоволен од работата на МНЗА за 2015 година и дека се надева за 2016 

година ако не може да се надмине успехот од оваа година барем да биде наисто ниво со 

исполнување на програмата за 2016 година. Откако беше усвоен овој предлог програмата 

за работа на собранието за 2016 година беше усвоена. 

 

7. Семејното функционирање и однесување на родителите на деца со аутизам  

 

Под седмата точка м-р Розалија Бошковска ја претстави својата магистерска пред 

членството со своето исцрпно излагање. 

 

 

 

8. Стрес, начини на справување и поддршка на родители на деца со аутистичен 

спектар на нарушување  

 

Под осмата точка од дневниот ред м-р Мери Нолчева ја претстави својата магистерска 

пред членството со совето исцрпно излагање. 

 

9. Разно 

 

Проф. д-р Ристо Петров нагласи дека светскиот ден за аутизам да не се прескокнува и 

редовно да практикуваме да го одбележуваме колку што можеме помасовно за да некој 

друг не го завземе нашето место за 2 април. Исто така проф д-р Ристо Петров нагласи дека 

мораме поагресивно да се вклучуваме во оценувањето на работата на центрите со аутизам 

и да даваме насоки, обуки за подобрување на нивната работа. 

По завршувањето на деветтата точка од дневниот ред претседателот најави 

изненадување со што го повика членот Стојан Андонов со неговата новоформирана група 

да го забавуваат члнството со три музички нумери.  

Со ова и заврши годишното собрание одржано на 25.12.2015 година. 

 

 

   Датум:        Записникот го подготви: 

25.12.2015             Јуртоски Филип  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 


