
Записник од Годишното собрание на МНЗА 
(за периодот декември 2018-декември 2019) 

 
 

Годишното собрание на МНЗА се одржа на 27.12.2019 година, во НВО центарот 
при Младинскиот културен центар во Скопје. На годишното собрание присуствуваа: 
проф. д-р Владимир Трајковски, проф. д-р Ристо Петров, вонр. проф. д-р Владимир 
Илиевски, м-р Ивана В. Петровска, м-р Тања Станкова, м-р Наташа Младеновска 
Тошевска, Стојан Андонов, Пецо Стојановски, Викторија Сиљаноска, м-р Мери Нолчева, 
Лилјана Иванова, вон. проф. д-р Дејан Трајков, проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ, 
Наташа Јовановска, Розета Паскалиева, вонр. проф. д-р Ана Фрицханд, Живка Димитрова, 
Весна Филиповска, Александра Јорданов, м-р Фики Гаспар и Адријана Кукоска. 
 
Оправдано отсутни беа: проф. д-р Зоран Киткањ, м-р Розалија Бошковски, д-р Весна 
Костиќ, м-р Славица Тодорова 
Годишното собрание официјално започна во 13:00 ч. со следниот: 
 
 
 

Дневен ред: 
 

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2018 година; 
 

Претседателот на МНЗА проф. д-р Владимир Трајковски детално го презентираше 
записникот од последното одржано годишно собрание од 21.12.2018 година, а потоа  
членовите беа повикани да гласаат за усвојување на истиот. 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 четири 

пристапници за членство, но еден од членовите е отсутен. Поради тоа ги повика 
останатите три членови да се претстават пред членството. Откако се претставија  
претседателот повика на гласање. Нови членови на МНЗА се: Викторија Силијановска-
спец. по клиничка логопедија, Лилјана Иванова- дипл. логопед, и Розета Паскалиева-
психолог. 

 
 
3. Извештај за работата на МНЗА од 2019 година 

 
Претседателот ја прогласи 2019 година како доста успешна и  продуктивна за МНЗА, 

исполнета со многу активности и проекти. Воедно ги повика и охрабри сите присутни 
доколку сакаат да пишуваат трудови или да конкурираат со проекти во невладини 



организации и опптини. Потоа сите активности од страна на претседателот и 
потпретседателот беа  презентирани по хронолошки редослед (прилог Извештај за работа 
на МНЗА-период декември 2018г-декември 2019г ) 

Во оваа точка свое мислење даде Фики Гаспар изразувајќи го задоволството од 
посетената меѓународна конференција одржана од 18-20. 2019 год. во Будва поради 
големиот број на презентирани трудови и медиумска покриеност.  

Свое позитивно  мислење околу проектот на МНЗА во соработка со Уницеф (АСП) кој 
се уште е во тек дадоа и координаторот м-р Ивана В.Петровска и Розета Паскалиева 
истакнувајќи дека проектот е наменет за професионалци, деца со аутистичен спектар и 
нивните семејства. 

Секретарот на МНЗА накратко даде информации за завршениот проект Уметност за 
сите, кој е во соработка со Националната галерија на Македонија со поддршка од 
Кралството на Холандија - искажувајќи го задоволството од финалните производи- 
уметнички изработки од децата со аутистичен спектар на чадори, керамички чаши и 
платна. 

Во оваа точка збор побара проф. д-р Ристо Петров, истакнувајќи дека е многу 
задоволен од целиот извештај за работа на здружението и дека би сакал МНЗА да 
организира една конференција, бидејќи има кадар и сила. На тоа претстедателот кажа дека 
сега приоритет е Конференцијата за ReAttach која ќе се одржи во мај 2020 година во 
Скопје, а понатаму дека со задоволство би се организирала и друга конференција. 

 
 
4.Финансиски извештај за 2018 - 2019 година 

 
Четвртата точка од дневниот ред се однесуваше за Финансискиот извештај за 2019 

година и истиот беше презентиран од страна Весна Филиповска. Вкупниот приход 
изнесува 1.048.368,00 денари. Износот на трошоците направени во овој временски период 
се 839.026,00 МКД, негативната разлика изнесува 209.342,00 МКД, а моменталната 
состојбата на сметката на крајот од 2019 година изнесува 342.785,00 МКД. Финансискиот 
извештај беше ставен на гласање, а по гласањето истиот беше усвоен од страна на 
присутните.  
 
 
 

5. Програма за работа на собранието во 2020 година 
 

Претседателот ја повика новата потпретседателка  м-р Ивана Василевска Петровска да 
ја претстави програмата за работата на собранието во текот на 2019 година. 

Во текот на 2020 година Македонското научно здружение за аутизам планира да 
изведе повеќе активности:  

• Активности во рамките на Еразмус плус проектот Аутизам ПЦП;	
• Активности во рамките на Еразмус плус проектот Аутизам пријателски места;	
• Активности во рамките на УНИЦЕФ проектот АСП;	
• Вклучување во активности за одбележување на меѓународниот ден на лицата со 

аутизам 2 април; 



• Одржување на Ритач конференцијата што ќе се одржи во хотел Арка на 29 и 30 
мај 2020 година каде МНЗА се јавува како соорганизатор;	

• Одржување обуки во градинките и редовните основни училишта на 
територијата на град Скопје, а по потреба и во градови од внатрешноста на РМ;	

• Учество на членови на МНЗА на проектни состаноци во рамките на Еразмус 
плус ЕУ проектот: „Аутизам ПЦП проектот“, во Бугарија и Аутизам 
пријателски места во Малта; 

• Аплицирање за меѓународни проекти (преку фондови на ЕУ и др.);	
 

Во оваа точка збор зема и претседателот на МНЗА, додавајќи некои информации за 
конференцијата која следува во мај 2020 година. Тој ги наброја сите професори од целиот 
регион кои ќе бидат на истата, а воедно спомна дека за оваа конференција засега нема 
спонзорства. Истакнато беше дека остануваат уште 4 денови за уплаќање на минималната 
котизација. На ова се надоврза проф. Даниела Димитрова Радојичиќ која кажа дека смета 
дека селекцијата на учесниците на оваа конференција според сумата која ја уплатите (со 
или без оброк) не треба да биде со различни бои на беџови, туку да се направи поинаку-на 
пример со картончиња во работните материјали. Истиот став го поддржаа повеќето од 
присутните. На ова претседателот одговори дека ќе се обиде да им ја посочи оваа 
забелешка на организаторите. 

По дискусијата програмата за работа за 2020 год. е едногласно усвоена. 
 
 

6. Намалување на бројот на членови на ИО 
 

Во оваа точка претседателот проф. Владимир Трајковски најпрво го прочита 
доставеното писмо од д-р Весна Костиќ, која во истото бара да се повлече од ИО на 
МНЗА поради големата ангажираност (прилог меил). Потоа проф. Трајковски ја отвори 
расправата со присутните за предлогот бројот на ИО на МНЗА да се намали на 5 членови. 
Проф. Даниела Димитрова Радојичиќ истакна дека смета дека промената на веќе 
постоечките членови на ИО не би било добро да се направи со оглед на тоа што дел од нив 
не се присутни на собранието, а на тоа претстедателот одговори дека токму бидејќи тие 
отсуствуваат без најава, смета дека треба да бидат променети. Предлогот за намалување 
на бројот на ИО ја поддржа проф. Ристо Петров истакнувајќи го своето мислење дека така 
ИО би бил по ефикасен во функционирањето. Проф. Владимир Илиевски праша дали во 
Статутот има одредено колкав треба да биде бројот на членовите на ИО-на што 
претседателот одговори дека нема. Воедно проф. В. Илиевски побара да биде измемен од 
функцијата член на ИО на МНЗА поради преголема ангажираност. По расправата 
едногласно изгласано е членови на ИО да бидат: Проф.д-р. Владимир Трајковски, м-р 
Ивана Василева Петровска, Весна Филиповска, Фики Гаспар и проф. д-р Дејан Трајков. 

 



7. Разно 
 

Во оваа точка споделена од страна на проф. В. Илиевски беше информацијата дека 
Град Скопје има отворено конкурс  од областа за Социјална и здравствена заштита 
доколку некој сака да конкурира. 

 
По исцрпување на сите точки од Дневниот ред, претстедателот им се заблагодари на 

сите присутни посакувајќи им среќни празници и успешна 2020 година. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Датум:        Записникот го подготви: 
27.12.2019 година            Весна Филиповска  

 
 
 


