
 
 

 

 

 

Годишен извештај за 

Научна фондација 

СПИРОСКИ – 2018 и 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 2019 



Годишен извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2018 и 2019 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Научна фондација СПИРОСКИ                                                                                                                                                                2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач 

Научна фондација СПИРОСКИ (НФС) 

 

Адреса на издавачот 

ул. Рајко Жинзифов бр. 48 

1000 Скопје, Република Македонија 

 

ЕМБС: 5889243 

ЕДБ: 4030004519877  

НЛБ Банка АД Скопје 

Сметка: 210058892430112 

SWIFT: TUTNMK22 

IBAN CODE: MK07210722000034890 

 

Бесплатен телефон: 0800 08888 

Телефон: +389 23152766 

Мобилен: +389 71212233 

https://foundationspiroski.eu/ 

https://www.sfsmdr.mk/  

info@sfsmdr.mk 

 

Контакт 

Директор: Мирко Спироски  

Тел.: +389 70255155 

e-mail: mspiroski@id-press.eu 

 

Извршен директор: Иво Спироски 

Тел.: +389 71205072 

e-mail: ivospiroski@id-press.eu 

 

Фотографии: Фотоархива на НФС 

  



Годишен извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2018 и 2019 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Научна фондација СПИРОСКИ                                                                                                                                                                3 

 
 

СОДРЖИНА 

 

Извадок ..............................................................................................................................................  4 

ЗА НАС ...............................................................................................................................................  5 

Вработени .........................................................................................................................................  5 

Проф. д-р Мирко Спироски ................................................................................................ 5 

М-р Иво Спироски ................................................................................................................ 6 

Историја .............................................................................................................................................. 6 

Активности во 2018-2019 годин.................................................................................................. 6 

НАУЧНИ СПИСАНИЈА ..................................................................................................................... 11 

Издавање научни списанија ......................................................................................................... 11 

 Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS) .............................. 11 

 South East European Journal of Architecture and Design (SEEJAD) ............................ 12 

 South East European Journal of Cardiology (SEEJCA) ................................................... 13 

South East European Journal of Immunology (SEEJIM) ................................................. 14 

South East European Journal of Human Genetics (SEEJHG).......................................... 14 

Macedonian Medical Electronic Journal (MMEJ) .............................................................. 14 

Macedonian Journal of Medical Sciences (MJMS, Archived) .......................................... 14 

Хостирање списанија ..................................................................................................................... 14 

 Архиви на јавното здравје (АЈЗ) .................................................................................... 14 

Дигитизирање списанија................................................................................................................ 15 

 ИнФорма – Македонско списание за информатика ................................................... 15 

 Медицинска мисла ............................................................................................................. 15 

Отворен пристап ............................................................................................................................. 15 

SpirELO Macedonian Open Access Journals ................................................................... 15 

ДОКУМЕНТИ ..................................................................................................................................... 16 

Статут ................................................................................................................................................ 16 

ИЗВЕШТАИ ....................................................................................................................................... 16 

Годишeн извештаj ………………………………………………………………………………………….……………………….. 16 

Годишен извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2019 ………..………………………….. 16 

Финансиски извештаj ………………………………………………………………………………………………………………. 16 

 Финансиски извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2019 ……….……………………… 16 

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ .................................................................................................................. 16 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА .............................................................................. 17 

  



Годишен извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2018 и 2019 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Научна фондација СПИРОСКИ                                                                                                                                                                4 

 
 

Извадок 

 

Научна фондација СПИРОСКИ е формирана 03.02.2002 година како Фондација 

Македонски дарителски регистар (МКДР) и како дел од проектот на ICGEB (CRP/MAC03-

01) "AMBIGUITIES RESOLUTION OF HLA GENOTYPES IN MACEDONIAN POPULATION". 

На 30 јули 2018 година фондацијата Македонски дарителски регистар (МКДР) ја 

прошири дејноста и го смени името во Научна фондација СПИРОСКИ.  

Најзначајни активности во периодот од 2018 и 2019 години беа: учество на 

Second Mediterranean Seminar on Science Writing, Editing and Publishing, во Сараево; 

регистрација на Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences во Глобалната база 

на податоци за брендови на Светската организација за интелектуална сопственост 

(WIPO); доделување парични награди за најдобрите научни трудови на  вториот Конгрес 

на студенти по општа медицина при УГД – Штип; и доделување парични награди за 

најдобрите научни трудови на  традиционалниот 42. Меѓународен медицински 

студентски конгрес во Охрид. Во јуни, 2019 година проф. д-р Мирко Спироски беше 

назначен за цертифициран ментор во Publons. Во ноември, 2019 година Научна 

фондација СПИРОСКИ Научната фондација СПИРОСКИ станува партнер на Publons. 

Најголемиот дел од работата на фондацијата е издавање на научни списанија, 

од кои најпознато и најобемно е научното списание Open Access Macedonian Journal of 

Medical Sciences (OAMJMS). Покрај ова списание, фондацијата ги издава и списанијата 

South East European Journal of Architecture and Design (SEEJAD), South East European 

Journal of Cardiology (SEEJCA), South East European Journal of Immunology (SEEJIM), 

South East European Journal of Human Genetics (SEEJHG), Macedonian Medical Electronic 

Journal (MMEJ), и Macedonian Journal of Medical Sciences (MJMS, Archived). Фондацијата 

хостира едно списание (Архив на јавно здравје), а има и неколку дигитизирани 

списанија. Фондацијата негува отворен пристап во издавањето научни списанија. 

 

 Клучни зборови: Научна фондација СПИРОСКИ, 2. Конгрес на студенти по 

општа медицина при УГД – Штип,  42. Меѓународен медицински студентски конгрес, 

Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS), South East European 

Journal of Architecture and Design (SEEJAD), South East European Journal of Cardiology 

(SEEJCA), South East European Journal of Immunology (SEEJIM), South East European 

Journal of Human Genetics (SEEJHG), Macedonian Medical Electronic Journal (MMEJ), 

Macedonian Journal of Medical Sciences (MJMS, Archived).  
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ЗА НАС 

Нашите вработени 

 

 

Проф. д-р Мирко Спироски - Основач и Директор на Научна фондација 
СПИРОСКИ 

 

Проф. д-р Мирко Спироски дипломирал на Медицински факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во Скопје, Република Македонија (1972) каде што 
подоцна магистрирал (1978) и докторирал (1989). 

Тој е основач и Директор на Институт за имунобиологија и хумана гентика при 
Медицинскиот факултет во Скопје, Република Македонија од неговото основање до 
септември 2013 година. 

Тој вовел неколку предмети во наставните програми за Медицинскиот факултет 
(имунологија и Хумана гентика), за Факултетот за природни науки (Имунохемија со 
базична имнологија, Биохемија-3, Имуногенетика) за Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје (Генетика во спортот) и за магистерските студии за јавно 
здравје (Генетика во јавно здравје). Тој го вовел предметот Основни научни методи за 
Школата за докторски студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
Република Македонија. 

Негов научен интерес е имунологија, но објавувал исто така во полињата на 
молекулска антропологија и хумана генетика. 

Тој бил Генерален секретар и Заменик уредник на списанието Годишен збрник 
на Медицинскиот факултет во Скопје, и Главен и одговорен уредник на списанието 
Македонско списание за медицина. Проф. д-р Мирко Спироски е основач и Главен и 
одговорен уредник на слисанието Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 
порано познато како Macedonian Journal of Medical Sciences. Тој е Придружен уредник 
на списанието Gene, како и Консултативен уредник и експерт во списанието 
Anthropological Researches and Studies. Од 1. Февруари, 2017 година до 31. Декември 
2017 година бил вработен во Жан Митрев клиника во Скопје, Република Македонија. 
Почнувајќи од 1. Јануари 2018 година работи како директор во Научна фондација 
СПИРОСКИ, Скопје, Република Македонија. 
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М-р Иво Спироски - Извршен директор на Научна фондација СПИРОСКИ 

 

М-р Иво Спироски заврши факултет во 2010 год. на Универзитетот св. „Кирил и 
Методиј“ од Скопје, на факултетот за Дизајн и Технологии на Мебел и Ентериер. 

Во 2014 год. се здоби со звање Магистер на науки по Технологии на Мебел и Ентериер 
на истиот факултет. Две години (1999-2001) беше директор на компанијата Медис од 
Скопје. Има завршено курс по Компјутерски дизајн на матрици во Тајпеј, Тајван (1999-
2000). 

Основач и главен и одговорен уредник на списанието за компјутерски игри 
„Играч“. Основач и директор на Ајди Дизајн 2012/дооел Скопје, Република Македонија. 
Основач и главен и одговорен уредник на електронското списание „South East European 
Journal of Architecture and Design“. Технички уредник на електронското списание 
„ОАМЈМС“. 

Од 2020 година е Извршен директор на Научна Фондација СПИРОСКИ. 

 
 
 

Историја 

 Научна фондација СПИРОСКИ е формирана 03.02.2002 година како Фондација 

Македонски дарителски регистар (МКДР) и како дел од проектот на ICGEB (CRP/MAC03-

01) "AMBIGUITIES RESOLUTION OF HLA GENOTYPES IN MACEDONIAN POPULATION". 

На 30 јули 2018 година фондацијата Македонски дарителски регистар (МКДР) ја 

прошири дејноста и го смени името во Научна фондација СПИРОСКИ.  

Најголемиот дел од работата на фондацијата е издавање на научни списанија, 

од кои најпознато и најобемно е научното списание Open Access Macedonian Journal of 

Medical Sciences. По промената на името започнаа активности за создавање невладин 

Дарителски регистар за срцевина (покрај веќе постоечкиот државен дарителски 

регистар за коскена срцевина на ИИБХГ) како дополнителен потенцијал за лекување на 

болните од крвен канцер со трансплантација на коскена срцевина. 

 

 

Активности во 2018-2019 година 

 
Од 22. до 28. октомври, 2018 година е Недела на отворен пристап. Главната тема 

на оваа недела е „Создавање рамноправни фондации за отворено знаење“. Научна 
фондација СПИРОСКИ целосно го поддржа овој принцип! 
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 Првата донација од Научна фондација СПИРОСКИ беше уплатена преку 

Facebbok за младите таленти од Македонија кои отпатуваа во Африка. Седум спонзори 

и 120 донатори од цел свет собраа пари за шесте ученици од Македонија да заминат на 

15. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки, која во декември 2018 година 

се одржа во Габороне, Боцвана. Талентираните ученици заедно со тројцата ментори 

заминаа за африканската земја. 

  

 

Со трудот „VERIFICATION OF THE TRANSLATIONAL PLAGIARISM. Mirko Spiroski. 

Scientific Foundation SPIROSKI, Skopje, Republic of Macedonia” учествуваме на Second 

Mediterranean Seminar on Science Writing, Editing and Publishing, во Сараево на 

08.12.2018 година. 
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Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences беше регистриран  на 
30.08.2018 година во Глобалната база на податоци за брендови на Светската 
организација за интелектуална сопственост (WIPO) во следните десет години 
(https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1438383&fbclid=IwAR3Khi
w3GdLiG882_ikiN7FjApxbJ-VJLV3Gj0Uj6c0nIKkojtt_aIiZYIA#). Оваа регистрација ќе ја 
зголеми транспарентноста и квалитетот на списанието и ќе го стабилизира постојаниот 
развој на научните информации. 

 

 

Од 8-9. Мај, 2019 година се одржа вториот Конгрес на студенти по општа 

медицина при УГД - Штип, а Научниот одбор ги прогласи најдобрите научни трудови кои 

парично беа наградени од Научната фондација СПИРОСКИ.  Едната награда во износ 

од 500 € се додели за Најдобра орална презентација која му припадна на Александар 

Лонгуров. Другата награда, повторно во износ од 500 € се додели за Најдобра постер-

презентација и му припадна на Кирил Митев. Двете најдобри презентации, покрај 

паричните награди, обезбедија бесплатно објавување на своите трудови во 

реномираното списание „Open Access Macedonian Journal оf Medical Sciences“ 

(https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2019.674/3731 и 

https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2019.586).  

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1438383&fbclid=IwAR3Khiw3GdLiG882_ikiN7FjApxbJ-VJLV3Gj0Uj6c0nIKkojtt_aIiZYIA%23
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1438383&fbclid=IwAR3Khiw3GdLiG882_ikiN7FjApxbJ-VJLV3Gj0Uj6c0nIKkojtt_aIiZYIA%23
https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2019.674/3731
https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2019.586
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Во Охрид од 27-29. мај 2019 година се одржа традиционалниот 42. Меѓународен 

медицински студентски конгрес.  На конгресот беа наградени од Научна фондација 

СПИРОСКИ по 500 € за најдобрата орална презентација (Беата Адрианович од Полска), 

за надобриот постер (Стефан Спириќ од Србија) и за најдобриот приказ на случај 

(Мартина Савовска од Република Македонија). Двата од трите наградени трудови ги 

објавија своите трудови во реномираното списание „Open Access Macedonian Journal оf 

Medical Sciences“ (https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2019.587  и  

https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2019.582) 

  

  

https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2019.587
https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2019.582
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 Во месец јуни, 2019 година проф. д-р Мирко Спироски беше назначен за 

цертифициран ментор во Publons со можност да ги обучува младите рецензенти како 

успешно да рецензираат научни трудови.  

 

 

 Во ноември, 2019 година Научна фондација СПИРОСКИ Научната фондација 

СПИРОСКИ станува партнер на Publons (https://www.webofscience.com/wos-op/partner/). 

Publons (сега Clarivate) собира информации за рецензии од колеги и гради јавни 

профили на рецензенти за рецензентите кои учествуваат. Профилот на Publons ја 

прикажува потврдената историја на прегледи на истражувачот низ сите списанија, без 

да открие какви било чувствителни информации за ракописот. 

Две научни списанија издадени од Научната фондација СПИРОСКИ се вклучени во 

Publons: 

1. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS) - Publication Fee 

2. South-East European Journal of Architecture and Design (SEEJAD) - Free of Charge 

publication 

 

 Првата рецензија на труд од проф. д-р Мирко Спироски во Frontiers in Immunology 

беше објавена во номеври 2019 година. 

 

https://www.webofscience.com/wos-op/partner/
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 Во декември, 2019 година учествуваме на состанокот на студентите по медицина 

на Медицинскиот факултет во Скопје. 

 

 

 

НАУЧНИ СПИСАНИЈА 

Издавање научни списанија 

 

Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS) 

[https://oamjms.eu/index.php/mjms/index] 

 

Македонско списание за медицински науки со отворен пристап [Open Access 

Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS)] [порано познат како Macedonian 

Journal of Medical Sciences] е највисоко списание за медицински науки со отворен 

пристап објавено од Научната фондација СПИРОСКИ, Рајко Жинзифов бр. 48, 1000 

Скопје, Република Македонија. OAMJMS е меѓународно, модерно, општо медицинско 

списание кое ги покрива сите области во медицинските науки, од основни студии до 

големи клинички испитувања и анализи на исплатливост. Ние објавуваме главно 

човечки студии кои значително го подобруваат нашето разбирање за епидемиологијата, 

етиологијата и физиологијата на болеста; развој на прогностички и дијагностички 

технологии; испитувања кои ја тестираат ефикасноста на специфичните интервенции и 

оние кои споредуваат различни третмани; и систематски прегледи. Наша цел е да 

промовираме преведување на основните истражувања во клиничко истражување и 

клинички докази во пракса. Ние објавуваме повремени студии на животински модели 

кога тие известуваат за извонредни наоди од истражувања кои се многу клинички 

релевантни. Нашата публика е меѓународната медицинска заедница, како и едукатори, 

креатори на политики, групи за застапување пациенти и заинтересирани членови на 

јавноста ширум светот. OAMJMS се објавува континуирано онлајн верзија. 

https://oamjms.eu/index.php/mjms/index
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Македонското списание за медицински науки со отворен пристап (ОАМЈМС) 

објавува медицинска информатика, основни науки, клинички науки, извештај за случај, 

кратка комуникација, јавно здравје, јавна политика, медицински сестри и ревијален 

напис од сите области на медицината и сродни области. 

Ова списание, исто така, постојано или повремено објавува библиографии на 

членовите на Здружението, медицинска историја, медицински публикации, апстракти од 

тези, рецензии на книги, извештаи за состаноци, информации за идни состаноци, важни 

настани и датуми и различни наслови кои придонесуваат за развојот на соодветната 

научна област. 

 

 

South East European Journal of Architecture and Design (SEEJAD) 

[https://seejad.eu/index.php/seejad/index] 

 

Југоисточноевропско списание за архитектура и дизајн [South East European 

Journal of Architecture and Design (SEEJAD)] е меѓународно списание со рецензија со 

слепи арбитри, кое промовира широк опсег на истражувачки области во областа на 

архитектурата и дизајнот. Списанието го промовира унапредувањето на оригиналните 

емпириски и теоретски истражувачки трудови во неговото сеопфатно и 

интердисциплинарно покривање во сродните области на архитектура и дизајн, 

обезбедувајќи врска помеѓу теоријата и практиката за истражувачите и 

професионалците кои практикуваат. SEEJAD се обидува да го следи растот и да го 

подобри истражувањето во избраните области и обезбедува платформа за академската 

и професионалната заедница. 

Истражувачките трудови разгледани во SEEJAD опфаќаат широк опсег на 

области, но не се ограничени на следново: 

- истражување на урбанизмот и урбанизмот; - теорија на архитектура и дизајн; - 

градежништво, градежни практики и методологии; - нови материјали во архитектурата 

и дизајнот; - влијание на животната средина; - одржливост и технологија во 

архитектурата; - еколошки ефекти врз архитектурата; - истражување на изградена 

средина; - енергетски ефикасна архитектура; - интелигентна архитектура и дизајн; - 

историско зачувување и ревитализација на архитектонското наследство; - пејзажна 

архитектура; - урбан дизајн, теорија и планирање; - одржливи практики за дизајн; - 

внатрешен дизајн; - дизајн на мебел; - Индустриски дизајн; - ергономија и перцепции во 

дизајнот на ентериер; - компјутерски апликации во архитектура и дизајн; - социјални 

истражувања во дизајнот и архитектурата; - графички дизајн; - применета уметност; - 

дизајн на производи. 

https://seejad.eu/index.php/seejad/index
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South East European Journal of Cardiology (SEEJCA) 

[https://seejca.eu/index.php/seejca/index] 

 

South East European Journal of Cardiology (SEEJCA)  е списание со отворен 

пристап, рецензирано, основано во 2015 година и го рестартира процесот на објавување 

оваа година. SEEJCA е индексирана во научни бази на податоци (OpenAIRE, BASE, 

SciLit, Dimensions) и соработува со повеќе институции (Crossref, Sherpa Romeo, 

Publons). Нашата мисија е да изградиме меѓународно признато списание за 

истражувачи и научници, од различни делови на светот и да се обединиме во нашата 

заедничка цел, ново практично истражување кое ќе го прошири нашето знаење и ќе ја 

збогати кардиолошката литература со нови и пробивни истражувања и наука. 

Ве покануваме да ја објавите вашата работа во нашето списание и од тој партнер 

со уредно независно списание, истакнат светски признат уреднички одбор и главен 

уредник, кои се посветени на одржување на највисоките стандарди на медицинската 

наука во областа на кардиологијата. Исто така, кога избирате да ја објавите вашата 

работа со SEEJCA, вие придонесувате за намалување на бариерите за објавување со 

кои се соочуваат толку многу автори. Исто така, ќе го зголемите општественото влијание 

на вашата наука и ќе имате директно влијание врз подобрувањето на науката. Не само 

што овој тип на публикација ја зголемува изложеноста, туку поттикнува 

интердисциплинарна соработка и ангажман меѓу авторите и читателите. Рецензијата од 

колеги долго време е научна значка за одобрување во нашата заедница. Тоа е потврда 

дека експертите ја процениле студијата, им понудиле предлози на авторите и ја 

одобриле нејзината валидност. Процесот на рецензија во нашето списание е во сигурни 

раце на нашиот истакнат уредувачки одбор од светски признати кардиолози. Ја 

разбираме важноста на брзиот процес на преглед и желбата за објавување на 

резултатите од вашите студии со пошироката научна заедница. Ќе бидеме посветени 

на темелен, но брз процес на преглед, за да можеме на нашите автори да им дадеме 

брза испорака на нивната наука до светската кардиолошка заедница и да ја направиме 

репродуктивна за идните генерации. 

Списанието опфаќа широк опсег на теми од кардиологијата главно, но не 

ограничувајќи се на неколку области: Општа кардиологија, кардиоваскуларни слики, 

интервентна кардиологија, срцева електрофизиологија, кардиоваскуларна хирургија, 

молекуларна кардиологија, извештаи за случаи во кардиологија, прегледи во 

кардиологија, тематски прашања во кардиологијата (COVID-19 во кардиологија). 

Нашиот тим на списанија ќе се грижи многу, така што вашата работа е мошне 

видлива за светската мрежа на истражувачи, лекари, индустриски професионалци, 

креатори на политики, медиуми, пациенти и пошироката јавност, а ние ќе работиме со 

вас и вашите поврзани институции за да проширете го влијанието на вашето 

истражување врз светот. 

https://seejca.eu/index.php/seejca/index
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И на крај, South East European Journal of Cardiology (SEEJCA)  е само онлајн, 

списание со отворен пристап, во кое објавените трудови веднаш се ставаат на 

располагање бесплатно на научната заедница. 

 

South East European Journal of Immunology (SEEJIM) 

[https://seejim.eu/index.php/seejim/index] 

South East European Journal of Immunology (SEEJIM) е највисоко списание за 

медицински науки со отворен пристап издадено од Научна фондација СПИРОСКИ, 

Рајко Жинзифов бр. 48, 1000 Скопје, Република Македонија. South East European Journal 

of Immunology (SEEJIM) е меѓународно, модерно списание кое ги покрива сите области 

во имунолошките науки, од основна имунологија, клиничка имунологија, имуногенетика, 

извештаи за случаи во имунологија до прегледи во имунологија. Ние објавуваме главно 

човечки студии кои значително го подобруваат нашето разбирање за епидемиологијата, 

етиологијата и физиологијата на болеста; развој на прогностички и дијагностички 

технологии; испитувања кои ја тестираат ефикасноста на специфичните интервенции и 

оние кои споредуваат различни третмани; и систематски прегледи. Наша цел е да 

промовираме преведување на основните истражувања во клиничко истражување и 

клинички докази во пракса. Ние објавуваме повремени студии на животински модели 

кога тие известуваат за извонредни наоди од истражувања кои се многу клинички 

релевантни. Нашата публика е меѓународната медицинска заедница, како и едукатори, 

креатори на политики, групи за застапување пациенти и заинтересирани членови на 

јавноста ширум светот. South East European Journal of Immunology (SEEJIM) постојано 

се објавува онлајн. 

 

South East European Journal of Human Genetics (SEEJHG) [https://www.id-

press.eu/seejhg] 

Macedonian Medical Electronic Journal (MMEJ) [https://www.id-press.eu/mmej] 

Macedonian Journal of Medical Sciences (MJMS, Archived) [https://www.id-

press.eu/oldmjms]  

 

 

Хостирани списанија 

Архиви на јавното здравје (АЈЗ) [https://www.id-press.eu/aph/index] 

 

https://seejim.eu/index.php/seejim/index
https://www.id-press.eu/seejhg
https://www.id-press.eu/seejhg
https://www.id-press.eu/mmej
https://www.id-press.eu/oldmjms
https://www.id-press.eu/oldmjms
https://www.id-press.eu/aph/index
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Архиви на јавно здравје (Aрх Ј Здравје) е медицинско научно списание со 

отворен пристап публикувано од Институтот за јавно здравје на Република Северна 

Македонија. 

Aрх Ј Здравје е меѓународно, модерно, општо медицинско списание кое ги 

опфаќа сите области во медицинските науки, од базични истражувања до големи 

клинички испитувања и кост-ефективност анализи. Објавуваме претежно 

епидемиолошки и клинички студии во кои се утврдува етиологијата и епидемиологијтаа 

на болестите, превенција на болести, развој на прогностички и дијагностички 

технологии; испитувања кои ја тестираат ефикасноста на специфични интервенции или 

споредуваат различни третмани на болести. Нашата цел е да промовираме примена на 

реузлтатите во клиничките истражувања и пракса. Наша целна публика е 

меѓународната медицинска заедница, како и едукатори, креатори на политики, групи за 

застапување на пациенти и заинтересирани членови на јавноста ширум светот. 

Архиви на јавно здравје објавува трудови напишани на македонски и на англиски 

јазик. Трудовите се поднесуваат онлине, откако авторот ќе се најави и ќе се регистрира 

на страната. Доколку е неопходна употреба на кратенки во трудот, секоја кратенка е 

прецизно дефинирана при првото појавување на текстот. Ракописот на трудот треба да 

биде придружен со писмо од првиот автор, во кое се наведува дека истиот текст не е 

веќе објавен или доставен/прифатен за печатење во друго списание или стручно 

издание и со потврда дека ракописот е прегледан и одобрен од страна на сите коавтори, 

изјава за евентуален судир на интереси од страна на еден од авторите. 

 

Дигитизирани списанија. 

• ИнФорма – Македонско списание за информатика [https://www.id-

press.eu/informa] 

• Медицинска мисла [https://www.id-press.eu/medmis] 

 

Отворен пристап 

• SpirELO Macedonian Open Access Journals [http://id-ohs.eu/index.php/index] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.id-press.eu/informa
https://www.id-press.eu/informa
https://www.id-press.eu/medmis
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ДОКУМЕНТИ 

 

Статут 

Статутот на Научна фондација СПИРОСКИ е приложен во Централен регистар на датата 

на основање на фондацијата (03.02.2002 година) и на датата за менување на името (30.07.2018). 

Статут на Научна фондација СПИРОСКИ  

[https://foundationspiroski.eu/wp-ontent/uploads/2022/11/StatutFondacijaNFS2018.pdf] 

 

ИЗВЕШТАИ 

Годишни извештаи 

Годишен извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2018 и 2019 

[https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/Izveshtaj-

FondacijaSPIROSKI-2018-2019] 

 

Финансиски извештаи 

Финансиски извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2019 

[https://foundationspiroski.eu/wp-

content/uploads/2022/11/FinansiskiIzveshtaj_FondacijaSPIROSKI-2019.pdf] 

 

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ 

Facebook [https://www.facebook.com/sfsmdr] 

YouTube [https://www.youtube.com/channel/UCfp95cYI_gIvgOUvq8CO7Vw] 

Instagram [https://www.instagram.com/sfsmdr/] 

Linkedin [https://www.linkedin.com/in/sfs-marrow-donor-registry-432192243/] 
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https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/Izveshtaj-FondacijaSPIROSKI-2018-2019
https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/FinansiskiIzveshtaj_FondacijaSPIROSKI-2019.pdf
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА 
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