
 

Записник од Годишното собрание на МНЗА 

(за периодот декември 2011-декември 2012) 
 

 

Годишното собрание на МНЗА се одржа на 21.12.2012 година, во библиотеката на 

Интитутот за дефектологија – Филозофски факултет во Скопје. На годишното собрание 

присуствуваа: проф. д-р Владимир Трајковски, проф. д-р Ристо Петров,  доц. д-р Зоран 

Киткањ, проф. д-р Даниела Димитрова-Радојчиќ, доц. д-р Наташа Чичевска-Јованова, д-р 

Силвана Марковска-Симоноска, м-р Јасмина Ивановска-Трошанска, м-р Наташа 

Станојковска-Трајковска, м-р Оливера Рашиќ Цаневска, м-р Магдалена Димкова 

Велевска, Ана Петковска, Розалија Давковска, Бисера Младеновска, Марија Јакимовска, 

Катерина Тодорова, Мери Стаменкова, Емилија Георгиева, Пецо Стојановски, Наташа 

Јовановска, Славица Тодорова, Татјана Н. Зодевска, Снежана Цветковска. 

Оправдано отсутни беа: проф д-р Љупчо Ајдински, проф. д-р Драгослав Копачев, проф. д-

р Нада Поп Јорданова и м-р Владимир Илиевски. 

 

Годишното собрание официјално започна во 13.00 ч. со следниот 

 

Дневен ред 
 

1. Усвојување на записникот од Собранието на МНЗА од 23.12.2011.  

По гласањето записникот беше едногласно усвоен од присутните.  

 

2. Прием на нови членови во МНЗА.  

За оваа точка од дневниот ред претседателот објави дека за оваа година има пријавено 

само еден член и тоа Марија Јакимовска при што следеше нејзино претставување. 

 

3. Извештај за работата на МНЗА од 2012  

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

МНЗА од 2012 година каде наведоа следните активности:  

01.04.2012 – одржан спортски турнир во мал фудбал по повод светскиот ден на лицата со 

аутизам во спортската сала "Македонско сонце“. 

02.04.2012 – Проф. д-р Владимир Трајковски одржа говор на Плоштад Македонија по 

повод светскиот ден на лицата со аутизам во организација на здружението "Во мојот 

свет“. 

29.05.-01.06.2012 - Во рамките на COST BМ1004 проектот за Унапредување на научното 

истражување за ран аутизам се оддржа состанок на Управниот одбор и на работните групи 

во Турс, Франција од 29 мај до 1 јуни, при што активно учество земаа акад. Поп-Јорданова 

Нада и д-р Марковска-Симоска Силвана. Беше презентирана активноста на Отсекот за 

невроинформатика при МАНУ, посебно на инструментите за психометрија како  и оние  

за проценка на функциите на мозокот, со особен акцент на биофидбек методологијата.  
30.05-01.06.2012  – Учество на меѓународниот конгрес посветен на аутизмот (ИРИА), кој 

паралелно се одржуваше и на кој беше презентиран труд насловен: Autism, challenge for 

psychophysiologycal research. 



09.09-19.09.2012 - Од страна на д-р Силвана Марковска-Симоска беше остварен 

краткотраен научен престој (СТСМ) на Клиниката за детска и адолесцентна психијатрија 

во Пиза, Италија со работен наслов “Neurophysiological endophenotypes and neurofeedback 

treatment in children with autism spectrum disorder”. 

15.09.2012-15.10.2012 - First European survey on treatments for autism, September 15th 

October 15th, 2012, University Children’s Hospital & Center for mental health of children and 

Adolescents, Skopje, Macedonia and 16 other European countries. 

20.09.2012 – МНЗА соорганизатор на манифестацијата "Дозволи ми да покажам што 

знам# во организација на Македонско-американска алумни асоцијација. 

01.10.-06.10.2012 - Учество на д-р Силвана Марковска-Симоска на тренинг школата 

“Novel Methods in Developmental Research” vo Uppsala Child and Babylab, Uppsala 

University, Uppsala, Sweden. 

10.10.2012 - соорганизатори на симпозиумот: ,,Дијагностика и третман на аутизмот“ 

заедно со компанијата Демакс Нова. 

05.11.2012 – учество на акад. проф. д-р Нада Поп Јорданова и д-р Татјана Зорчец на 

проектна средба во рамките на проектот ,,Засилување на научните студии за ран аутизм“ 

од COST програмата во Гент, Белгија. 

16.11.2012 - МНЗА во брошура на Аутизам Европа, каде Скопје е ставен на мапата на 

европски градови кои го одбележале светскиот ден на аутизмот. 

Учество на семинари и конгреси во земјата и странство: 

1. Pop-Jordanova N, Markovska-Simoska S. Autism - a challenge for 

electrophysiological research, International Conference on Innovative Research in 

Autism, May 30-June 1st, Tours, France, Proceedings: p. 67 

2. Markovska-Simoska S. QEEG characteristics and spectrum weighted frequency for 

children diagnosed as autistic spectrum disorder, 2nd MC and WG Meeting of COST 

Action BM1004 (ESSEA), Tours, France, 29-30 May, 2012.  
3. Trajkovski V. Epigenetics of autism spectrum disorders. Book of abstracts – 32nd Balkan 

Medical Week. Nish, 21-23 September, 2012; O56. 

4. Zorcec T & Pop-Jordanova N. Autism in Macedonia-current conditions and future 

plans, COST Action Enhancing the scientific study of early autism: A network to 

improve research, services and outcomes, 05/10/2012, Ghent, Belgum. 
5. Pop Jordanova N. Neurofidbek i autizam. Sekcija za autizam. Dare Xambaz, 

Skopje, 10.10.2012. 
6. Trajkovski V. Biomedicinski tretman na autizmot. Sekcija za autizam. Dare 

Xambaz, Skopje, 10.10.2012.  

7. Pop Jordanova N. Autism or autistic features in association with different rare diseases. 

Rare diseases in Southern-Eastern Europe. MASA. 15-17 November 2012. 

8. Zorcec T & Pop-Jordanova N. First European survey on treatments for autism, COST 

Action Enhancing the scientific study of early autism: A network to improve research, 

services and outcomes, 22/11/2012, Skopje, Macedonia, at the University children’s 

hospital,Skopje, Macedonia. 

 
 

4. Финансиски извештај за 2011 година  

Четвртата точка од дневниот ред се однесуваше за Финансискиот извештај за 2012 година 

и истиот беше презентиран од страна на м-р Оливера Рашиќ-Цаневска. Состојбата на 



сметката на крајот од 2011 година изнесува (11.891.5 МКД), вкупните приходи (6 014 

МКД), вкупните расходи нема, моментната состојба на сметката изнесува (17.905.5 МКД). 

Финансискиот извештај беше прифатен од страна на присутните.  

 

5. Програма за работа на собранието во 2013 година.  

Програмата за работа на собранието во 2013 година го презентираше м-р Јасмина 

Ивановска Трошанска каде што Македонското научно здружение за аутизам планира да 

изведе повеќе активности:  

- Откривање на нови случаи со аутизам; 

- Предлог на нови проекти за аутизмот; 

- Остварување на средба со Претседателот на Република Македонија господин д-р 

Ѓорѓе Иванов и барање на негова поддршка за нашите активности; 

- Одбележување на меѓународниот ден на лицата со аутизам 2 април 

- Учество на наши членови на интернационалниот конгрес организиран од Аутизам 

Европа; 

- Интензивирање на соработката со локалната самоуправа; 

- Покана на еминентен предавач од САД или ЕУ да говори за аутизмот; 

- Одбрана на неколку магистерски трудови поврзани со аутизмот од страна на 

членови на МНЗА; 

- Објавување на најмалку еден труд за аутизмот во странско списание;  

- Активности за формирање на национален регистер за аутизмот во РМ; 

 

Проф. д-р Ристо Петров додаде дека 2013 година ќе биде клучна со отворањето на 

дневниот Центар за децата со аутизам. Се финишира елаборатот во Министерството за 

труд и социјална политика и наскоро се очекува негово отворање. Треба да се даде до 

знаење дека науката не треба да се изолира и ако тие не дистанцираат нас, ние не треба да 

се дистанцираме. 

Проф. д-р Владимир Трајковски истакна дека за наредната година треба нова идеја за 

одбележување на 2ри април-светскиот ден на лицата со аутизам и дека најдобро би било 

во 2013 година да се организира семинар или трибина. 

 

6. Информација за предновогодишна забава 

Претседателот на МНЗА објасни дека се планираат две предновогодишни забави. Првата 

новогодишна забава е во организација на Ротари Клуб-Кирил и Методиј Скопје и МНЗА, а 

ќе се одржи на 22.12.2012 година во игротеката Астера од 12 до 14 часот. Се очекуваат да 

присуствуваат 35 семејства на деца со аутизам, а за самите деца се предвидени пакетчиња 

со дидактички материјали. По завршување на настанот се очекува гостување на 

претседателот на МНЗА и претседателот на Ротари клуб на телевизиски програми. 

Втората новогодишна забава е во организација на Општина Центар-Скопје која ќе се 

одржи на 26.12.2012 година на плоштадот кај хотел Јадран. Забавата е планирана за сите 

деца со пречки во развојот. Двете забави се наменети за деца до 12 години. 

 

7. Замена на неактивни членови со нови 

Поради неактивност и не присутвување на состаноци се разрешува м-р Татјана Зорчец од 

позицијата член на извршен одбор и се заменува со Бисера Младеновска. 



За оваа одлука се гласаше од кои сите членови беа за промена, а само двајца останаа 

воздржани и тоа: доц. д-р Зоран Киткањ и проф. д-р Даниела Димитрова-Радојчиќ. 

 

8. Епигенетика на аутизмот 

Осмата точка од дневниот ред беше наменета за предавање од страна на проф. д-р 

Владимир Трајковски на горенаведената тема. 

 

9. Разно  

На последната точка Разно никој од присутните не зеде збор па така официјално 

состанокот заврши во 14 и 30 часот. 

 

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 2013 година.  

 

 

 

 

 

   Дата:         Записникот го подготви:  

21.12.2012                             Ана Петковска 


