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Извадок 

 

 

Научна фондација СПИРОСКИ (НФС) 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 Научна фондација СПИРОСКИ во текот на 2021 

година се: преведување на прграмите од Open Journal Systems (OJS) на македонски 

јазик покрај другите 52 различни јазици;  мигрирање на Open Access Macedonian 

Journal of Medical Sciences на нова URL адреса (https://oamjms.eu/) со новата верзија 

на Open Journal Systems 3.3.0.3; прифаќање на проектот НФС – Дарителски регистар 

за коскена срцевина [НФС-ДРКС] од Научна фондација СПИРОСКИ во соработка со 

Здружение на граѓани Македонска медицинска студентска асоцијација – ММСА, Скопје  

и Студентски организирана медицинска асоцијација СОМА, Штип;  и потпишување на 

Кодексот за граѓански организации. 

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. 

Формиран е НФС - Дарителски регистар на срцевина [НФСДРС] на 01.05.2021  

година со финансиска помош на проектот Civica Mobilitas акциски грантови и со 

средства од Научна фондација СПИРОСКИ. 

 

Клучни зборови: Научна фондација СПИРОСКИ, 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), НФС – Дарителски регистар за срцевина 
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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. 

 
 

 

Ана Вучуревиќ - Молекуларен биолог во НФС - Дарителски регистар за 
срцевина 

 

Ана Вучуревиќ е родена на 24.08.1997 во Скопје. На Институт за биологија, 
Природно-математички факултет, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје од 
Септември 2016 до Март 2021 студирала и дипломирала како молекуларен биолог. 

За време на студирањето на факултетот, волунтирала две години во 
Хидробиолошката лабораторија. Била вклучена во проектите за изолација на биомаси 
и подготвување екстракти од алги за мерење токсини и слично. 

Била вклучена во проектот на Универзитетската клиника за неврохирургија, 
Скопје за определување прогностичката улога на периферните имунолошки 
обележувачи и оксидативен стрес кај пациенти со невролошки заболувања. 
Волонтирала во биохемиската лабораторија во Лукс Медикус во Скопје за биохемиски 
и хематолошки анализи. 
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Од 01.05.2021 вработена е како молекуларен биолог во склоп на проектот на 
Цивика Мобилитас „НФС – Програма за промоција на дарување срцевина“ во склоп на 
Научна фондација СПИРОСКИ, Скопје. 

 

 

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 2021 година 

 

Во февруари, 2021 година Open Journal Systems (OJS) објави дека се 

преведува на 52 различни јазици, меѓу кои и на македонски јазик во превод на 

Научната фондација СПИРОСКИ (благодарение на Теодора Филдишевска)! 

„Со секое поголемо издание, ја задолжуваме нашата заедница на преведувачи 

да подготви преводи пред да започне. За OPS, македонскиот е додаден и завршен. И 

на OMP, каталонски, фински, норвешки, полски, португалски (бразилски) и македонски 

сега се завршени. Нашето последно издание, исто така, покажа неколку нови јазици 

додадени на Weblate, вклучително и босански, грчки, галски, хебрејски, ерменски, 

јапонски, македонски, корејски и словачки. Иако во овој момент не е комплетен секој 

јазик, ние сме воодушевени што гледаме раст и на бројот на соработници 

(преведувачи) и на застапените јазици." 

 

Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences на 8. Март, 2021 година 

мигрираше на нова URL адреса (https://oamjms.eu/) со новите Open Journal Systems 

3.3.0.3. Би сакал да им се заблагодарам на персоналот на Проектот за јавно знаење за 

брзата и непречена миграција и надградба на софтверот OJS.  
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На 31.  Март, 2021 година Комисијата за избор на грантови на Цивика 
мобилитас ги оцени пристигнатите пријави и додели седум грантови кои ќе ги 
спроведуваат вкупно 22 организации.  Акциите на новите грантисти ќе се спроведуваат 
во 9 различни сектори и ќе опфатат теми за  развој на граѓанското општество, 
родовите прашања, демократијата, животната средина и природните ресурси, доброто 
владеење, човековите права, образованието, науката и истражувањето. 

Со дел од проектите ќе се развива модел за јакнење на граѓански/женски 
алијанси (платформи) за застапување на социо-економски политики на локално ниво 
при закрепнувањето од пандемијата; ќе се формира диспечерски центар и мобилен 
тим за обезбедување на социјалните услуги за нега на стари и изнемоштени лица во 
руралните средини; ќе се создадат алатки кои ќе го зголемат обемот на донации за 
општествено релевантни иновативни проекти. Потоа,  ќе се подобрува 
функционалноста и транспарентноста на локалниот инспекциски надзор и ќе се 
поттикнува двонасочната комуникација со граѓанските организации и граѓаните 
воопшто; ќе се зајакнуваат  меѓуетничките односи и ќе се превенира радикализација 
преку креирање на систем за врсничко учење. Со некои од акциите ќе се воспостави 
систем за мониторинг на политиките и легислативата од областа на заштитата на 
дискриминацијата, со посебен фокус кон работата на новата Комисија за спречување 
и заштита од дискриминација итн. Поддржаните акции во главно ќе се спроведуваат 
на национално ниво, а дел на регионално и локално. Грантистите доаѓаат од пет 
региони и тоа од скопскиот, источниот, југозападниот, пелагонискиот и 
североисточниот регион. На повикот што беше отворен до 3 март 2021 г. пристигнаа 
92 пријави на вкупно 195 граѓански организации, фондации и медиуми. Од нив, 83 ги 
исполнија административните критериуми и беа доставени до Комисијата. Од Научна 
фондација СПИРОСКИ беше прифатен проектот Научна фондација СПИРОСКИ 
Скопје во соработка со Здружение на граѓани Македонска медицинска студентска 
асоцијација – ММСА и Студентски организирана медицинска асоцијација СОМА, Штип 
со проектот НФС – Дарителски регистар за коскена срцевина [НФС-ДРКС] 
(https://civicamobilitas.mk/vesti/izbrani-se-novite-aktsiski-
grantisti/?fbclid=IwAR1Opmk1n5v8bMwPrtKW4wCo8qVwccUz4ythdHjqsLfgqmPOUIFg7ph
XsYg). 

 
 

https://civicamobilitas.mk/vesti/izbrani-se-novite-aktsiski-grantisti/?fbclid=IwAR1Opmk1n5v8bMwPrtKW4wCo8qVwccUz4ythdHjqsLfgqmPOUIFg7phXsYg
https://civicamobilitas.mk/vesti/izbrani-se-novite-aktsiski-grantisti/?fbclid=IwAR1Opmk1n5v8bMwPrtKW4wCo8qVwccUz4ythdHjqsLfgqmPOUIFg7phXsYg
https://civicamobilitas.mk/vesti/izbrani-se-novite-aktsiski-grantisti/?fbclid=IwAR1Opmk1n5v8bMwPrtKW4wCo8qVwccUz4ythdHjqsLfgqmPOUIFg7phXsYg
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На 14 Април, во 18:00 часот на платформата на Мicrosoft teams, Студентски 

организирана медицинска асоцијација – СОМА, предводена од студентите на 

медицински универзитет - ,,Гоце Делчев”, во Штип беше организиран вебинар со 

наслов „ Научна средба: Што знаеме за КОВИД-19?“. На вебинарот учествуваа: проф. 

д-р Мирко Спироски, Научна фондација СПИРОСКИ, Скопје: Имунолошки одговори кон 

инфекција со SARS-CoV-2 вируси; доц. д-р Голубинка Бошевска, Лабораториски 

технички офицер - СЗО Балкански Хаб; Лабораторија за вирусологија - Институт за 

Јавно Здравје: Лабораториска дијагностика на SARS CoV-2 вируси; доц. д-р супспец 

Рада М. Грубовиќ Растворцева, Факултет за медицински науки, Раководител на 

Институт за трансфузиона медицина – Скопје, Конвалесцентна плазма како 

терапевтска опција за COVID-19; проф. д-р Катарина Смилков, Факултет за 

медицински науки, вонреден професор по Биофармација и Биотехнологија, Катедра за 

применета фармација, отсек Фармација: Вакцини против SARS-CoV-2 вирус: пристапи 

и предизвици; и ассист. д-р Мери Шорова, спец. по трансфузиона медицина: 

Нарушување на коагулацијата кај пациенти со COVID-19. 

 

На 25.09.2021 година Цивика Мобилитас го одржи четвртиот по ред „Ден на 

граѓански организации“ во Градскиот парк кај „Школка“. Ние го посетивме настанот и 

им се заблагодаривме на нејзината екселенција Сибил Сутер Тејада (амбасадор на 

Швајцарија во Македонија) и на г-нот Александар Кржаловски (директор на МЦМС) за 

доделениот проект „Програма за промоција на дарители за срцевина“. 

Покрај промоцијата на организациите од граѓанскиот сектор, се потпишуваа и 

кодекси од страна на организациите. Научна фондација СПИРОСКИ го потпиша 

Кодексот за граѓанск и организации и целосно ќе го почитува. 
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На 29.12. 2021 година Научна фондација СПИРОСКИ, Скопје (проф. д-р Мирко 

Спироски трет од десно) прими благодарница од Градоначалникот на општина Теарце, 

Нухи Незири (трет од лево), заедно со Месна заедница Лешок (Јовица Поповски, прв 

од лево), владиката Тетовско-Гостиварски Јосиф (втор од лево) и Специјална болница 

за туберкулоза Лешок (д-р Исмаил Ваити, втор од десно). Ние остануваме и понатаму 

посветени на подобрување на граѓанските вредности. 
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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. 

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. 

 

 

 

 

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

 

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, 

https://seejad.eu/index.php/seejad/index
https://seejca.eu/index.php/seejca/index
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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. 

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, 

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

 

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. 

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 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] 

 

 

РЕГИСТРИ 

 

Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина (НФСДРС) 

[https://www.sfsmdr.mk/mk/] 

 

 

Цел 

Целта на НФС – Дарителски регистар на срцевина [НФС-ДРС] е да го воведе, 

одржи и унапреди системот во невладиниот сектор кој овозможува трансплантација на 

коскена срцевина и периферни крвни клетки од доброволни несродни дарители на 

пациенти со хематопоетски или други животно загрозувачки заболувања. 

 

Мисија 

НФСДРС зацрта непрекинато да ги исполнува следните четири мисии: 

Првата мисија на НФСДРС е да помогне во разбирањето на несродните 

трансплатации во нашата држава како достапен живото-спасувачки третман и да 

обезбеди соодветен дарител за најголем можен број на пациенти, главно со 

воведување, одржување и проширување на регистерот кој содржи доволен број на 

ХЛА типизирани дарители. Во исто време НФСДРС ќе развие најблиска можна 

соработка со програмите за дарување коскена срцевина во другите земји. 

Втората мисија на НФСДРС е постојано да развива процедури и стандарди кои 

се оптимални и за дарителот и за пациентот. Во однос на проблемите со дарување на 

коскена срцевина, НФСДРС ќе направи процедури и стандарди кои се однесуваат на 

https://www.id-press.eu/informa
https://www.id-press.eu/informa
https://www.id-press.eu/medmis
http://id-ohs.eu/index.php/index
https://www.sfsmdr.mk/mk/
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регрутирање на дарители на коскена срцевина, собирање на коскена срцевина и грижа 

за дарителот после собирањето на истата. Погоре спомнатите процедури мора да 

гарантираат сигурност, удобност, доверба и анонимност како и генерално добро 

чувство кај секој дарител. НФСДРС секогаш ќе прави напор да ги осовремени 

стандардите во согласност со Светската асоцијација за дарители на срцевина 

(WMDA). 

Третата мисија на НФСДРС е да земе учество во истражувачки проекти 

фокусирани на клиничките резултати од трансплатација со несродни дарители. Ќе 

бидат подржани и ретроспективни и проспективни студии со цел да се утврди 

клиничкиот успех од трансплантации од несродни дарители, оптималната процедура 

при изведување на несродни трансплантации и евалуација на медицинските, 

психолошките и социјалните влијанија на собирањето коскена срцевина врз дарителот 

како и евентуално базично испитување во полето на трансплантационата генетика и 

биологија. 

Четвртата мисија на НФСДРС е да овозможи еднаков, директен и брз пристап 

до базата на дарители на коскена срцевина на сите граѓани на нашата држава како и 

во странство, каде што индивидуално е решена потребата од несродна 

трансплантација на коскена срцевина. Специјално внимание ќе биде посветено на 

елиминација на финансиските бариери со кои може да се сретнат пациентите на кои 

им е потребна несродна трансплантација на коскена срцевина. 

 

Визија 

 НФС – Дарителски регистар за срцевина е самоодржлива структура во 

невладиниот сектор од нашата дршава кој постојано ја подигнува свеста за дарување 

матични клекти, го зголемува бројот на потенцијални дарители за срцевина, остварува 

акредитирани резултати за дарителите, и како дел од Светската асоцијација за 

дарители на срцевина (World Marrow Donor Association – WMDA) обезбедува највисоки 

стандарди за дариретслките регистри за матични клетки. 

 

Формирање и развивање на дарителскиот регистар за срцевина [НФСДРС] 

Формирањето на НФС - Дарителски регистар на срцевина [НФСДРС] беше во 

склоп на проектот Civica Mobilitas акциски грантови. Во согласност со нивните барања 

беше изработен комплетен проект кој започна на 01.05.2021 и трае до 01.08.2022 

година. 

 

Креирање на веб страна [https://www.sfsmdr.mk/mk/]  

Во јуни 2021 година, започна развивањето на концепт за креаирање на веб 

страна. Овој дел се состоеше од прибирање на материјали, фотографии и 

преведување на текстови. Активноста се одвиваше до октомври 2021 година. Веб 

страницата е изготвена на македонски, на англиски и на албански јазик. 

Дел од темите кои ги обработувавме за веб-страната се: 

• Пациенти и семејства 

https://www.sfsmdr.mk/mk/
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1. Крвен канцер и крвни нарушувања 

2. Разбирање на трансплантацијата на матични клетки 

3. Подготовка за трансплантација на матични клетки  

4. Трансплантација на матични клетки 

5. Закрепнување: Тело, Ум, Живот 

6. Секс и врски 

7. Поддршка за родителите, фамилијата и пријателите 

 

• Пријавување 

1. Што треба да знам пред да се пријавам? 

2. Што се случува откако ќе се приклучите на регистарот за матични 

клетки? 

3. Што ќе се случи ако Ве замолат да донирате? 

4. Што велат дарителите, како изгледа дарувањето? 

5. Дали се сите прашања одговорени? 

6. Што да направам ако не можам да се приклучам? 

 

Покрај овие теми, ги додадовме и поглавјата “За нас” и “Да спасиме живот”. 

 

 

Креирање софтвер за регистрирање во НФСДРС 

Во септември 2021 година започна изработката на онлајн апликацијата за 

потенцијални дарители. Во овој дел имаше подготовка на текст, разговор околу 

параметрите на апликацијата како и истражување и формирање на образец за 

заштита на податоци. 

 

Светски ден на дарители 

 

На 21.07.2021 година, започнаа поготовките за изработка на видео за светскиот 

ден на дарителите на срцевина. Овој настан беше организиран од WMDA - Светската 

асоцијација за дарување на срцевина. 

Во ова едукативно видео учествуваа повеќе луѓе, вработени во НФСДРС како и 

амбасадорите на НФСДРС.  

На 18.09.2021 година, ова видео беше дел од приказот во живо на WMDA - 

Светскиот ден на дарители на срцевина. 
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Конференција за печат 

На 18.09.2021 година беше одржана првата конференција за печат од страна 

на НФС-ДРС каде се дискутираше за целите и дејноста на организацијата, а воедно 

беа прикажани и едукативните видеа за Светскиот ден на дарители на срцевина. 

  

 

 

 

Донациски броеви 

На 04.10.2021 година, беше потпишан договор за доделување на посебна 

линија за донации со А1 Македонија. Преку овој број, граѓаните донираа по 100мкд од 

повик за целите на НФС- Дарителски регистар за срцевина. 

На 30.10.2021 година, беше отворен број за донации од фондацијата “Телеком 

за Македонија” со договор склучен помеѓу двете фондации. Целта на овој број беше 

иста како и со А1 Македонија. 

 

Анимирано едукативно видео 

Во септември 2021 година беше подготвен текст за анимирано видео “Како да 

се биде дарител на матични клетки”. По остварување на контакти и договори, видеото 

беше објавено на YouTube каналот на Научна фондација СПИРОСКИ на .... 

Во видеото е детално објаснет начинот на дарување на матични клетки 

односно што ќе се случи доколку се појавите како компатибилен дарител. 

Во прилог е линкот од анимираното видео “Како да се биде дарител на матични 

клетки” 

https://www.youtube.com/watch?v=RCDfvfxExWQ&ab_channel=ScientificFoundationSPIRO

SKI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCDfvfxExWQ&ab_channel=ScientificFoundationSPIROSKI
https://www.youtube.com/watch?v=RCDfvfxExWQ&ab_channel=ScientificFoundationSPIROSKI
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Дизајнирање на печатен материјал 

Во ноември беше започната подготовката и дизајнирањето на печатените 

материјали (пликоа, согласности, упатсво за земање примерок). 

Изработката на материјалите започна на 10.11.2021 година. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Инсталација и конфигурација на телефонска централа 

На 14.10.2021 година, беше потпишан договор за доделување на користење на 

негеогравски број од серијата 0800, односно бесплатен телефонски број.  

На 15.11.2021 година беше поставена комплетна телефонска инсталација на 

која беше доделен бесплатниот телефонски број кој има за цел разговор со 

потенцијални дарители и пациенти. 

 

Деловна соработка со Македонска пошта 

После разговори и советувања со други регистри низ светот, беше донесена 

одлука комуникацијата со потенцијалните дарители, односно прибирањето на 

материјал (брис од образ) да се одвива преку државната пошта. 

На 20.10.2021 беше потпишан договор за деловна соработка помеѓу Научна 

фондација СПИРОСКИ и АД за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија” 

во државна сопственост- Скопје. 

Во едно на фондација СПИРОСКИ и беше доделен и поштенски преградок 

(ФАХ) во кој понатаму би пристигнувале примероците од потенцијалните дарители. 
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Изработка на баркодови 

 

При дизајнирањето на софтверот за пријавување на потенцијалните дарители 

во септември 2021 година, паралелно се дизајнираше софтвер за генерирање на 

баркодови за секој пријавен потенцијален дарител. 

На 07.12.2021 беше обезбедена потребната опрема за генерирањето и 

печатењето на баркодовите (печатачи, рибони, котури, читач). 

 

 
 

Работилница 

На 10.12.2021 година, Научна фондација СПИРОСКИ присуствуваше на првата 

работилница за трансплантација на солидни органи/ткива и коскена срцевина во 

Република Северна Македонија. 

Предавањата беа изведени од страна на Универзитетска клиника за 

хематологија, Медицински факултет, Скопје и останатите институции вклучени во оваа 

област. 
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Едукативно видео “Комплет за земање бирс од образ” 

На 23.12.2021 година беше снимено и обработено видео за на YouTube каналот 

на Научна фондација СПИРОСКИ “Комплет за земање брис од образ”. Во ова видео 

детално е прикажана постапката на земање на брис во домашни услови. 

Во прилог е линкот од видеото “Комплет за земање брис од образ” 

https://www.youtube.com/watch?v=zqCmTDTQHFA&t=31s&ab_channel=ScientificFoundati

onSPIROSKI 

  

  

 

 

ПРОЕКТИ 

 

НФС – Програма за дарување срцевина [НФС-ПДС] 

 

НФС – Програма за дарување срцевина [НФС-ПДС], Цивика Мобилитас (ЦМ-

АКТ-06). Цел на овој проект е вклучување на невладиниот сектор во подигање на 

свеста за дарување срцевина како и регистрирање на дарители за срцевина преку 

НФС - Програма за дарување срцевина во Научна фондација СПИРОСКИ. Се очекува 

создавање мрежа од собирни центри кои ќе вршат едукација и регистрација, а 

подоцна можат да бидат вклучени во земањето примероци од брис на образот за 

анализа. Вклучувањето на невладиниот сектор во дарувањето срцевина, покрај 

постоечкиот државен регистар, ќе ги зголеми шансите на болните со малигни 

заболувања во земјава и во странство за поголем број спарени болни со соодветни 

дарители на срцевина и нивно успешно лекување. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqCmTDTQHFA&t=31s&ab_channel=ScientificFoundationSPIROSKI
https://www.youtube.com/watch?v=zqCmTDTQHFA&t=31s&ab_channel=ScientificFoundationSPIROSKI
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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-

content/uploads/2022/11/StatutFondacijaNFS2018.pdf] 

 

 

ИЗВЕШТАИ 

 

Годишен извештај 

Годишен извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2021 

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

FondacijaSPIROSKI-2021.pdf] 

 

Финансиски извештај 

Финансиски извештај за Научна фондација СПИРОСКИ – 2021 

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

FondacijaSPIROSKI-2021.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/] 

 

 

 

 

 

  

https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/StatutFondacijaNFS2018.pdf
https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/StatutFondacijaNFS2018.pdf
https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/Izveshtaj-FondacijaSPIROSKI-2021.pdf
https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/Izveshtaj-FondacijaSPIROSKI-2021.pdf
https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/FinansiskiIzveshtaj-FondacijaSPIROSKI-2021.pdf
https://foundationspiroski.eu/wp-content/uploads/2022/11/FinansiskiIzveshtaj-FondacijaSPIROSKI-2021.pdf
https://www.facebook.com/sfsmdr
https://www.youtube.com/channel/UCfp95cYI_gIvgOUvq8CO7Vw
https://www.instagram.com/sfsmdr/
https://www.linkedin.com/in/sfs-marrow-donor-registry-432192243/
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 

НАУЧНА ФОНДАЦИЈА СПИРОСКИ                                   Годишен извештај за 2021 год. 
                ЕМБС 05889243 

    

                          Ф И Н А Н С И С К И     И З В Е Ш Т А Ј  

 

I – ПРИХОДИ                                                               2021                          2020 
  ДОНАЦИИ 
1.Добиени донации чланарини и грантови                         1.286.837,00                                  0,00 
  СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
1.Приходи о продажба на услуги                                          11.878.270,00                  7.265.010,00 
2.Приходи од камати и позитивни курсни разлики                   6.162,00                              408,00 
3.Пренесен дел на вишок приход од предходна год.       1.871.261,00                   2.690.280,00 
                     СЕ ВКУПНО ПРИХОДИ                                          15.042.530,00                   9.955.698,00 
 

II - РАСХОДИ  

   ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ 
  1.Потрошени материјали                                                           272.002,00                            6.600,00 
  2.Други услуги                                                                                           0,00                        238.235,00    
  3.Транспортни услуги                                                                      3.361,00                                     0,00 
  4.Издатоци за реклама                                                                 39.005,00                                     0,00 
  5.Наемнини                                                                                   395.604,00                         367.799,00 
  6.Други материјални расходи                                                  290.332,00                                      0,00 
  7.Провизии за платен промет                                                  148.330,00                            67.999,00 
  8.Премии за осигурување                                                           17.531,00                                       0,00 
  9.Негативни курсни разлики                                                      44.898,00                             30.773,00 
10.Членарини                                                                                   84.639,00                                       0,00 
11.Други расходи                                                                       6.178.287,00                       3.352.833,00 
12.Издатоци за меѓународна соработка                                   46.766,00                                       0,00 
13.Средства за опрема                                                                             0,00                       1.415.123,00 
14.Дадени донации                                                                         72.000,00                          550.480,00 
15.Плати и надоместоци на плати                                         2.235.104,00                       1.553.278,00 
16.Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот          82.915,00                           427.631,00 
17.Вонредни расходи                                                                      81.711,00                             73.686,00 
СЕ ВКУПНО ПРИХОДИ                                                                9.992.485,00                        8.084.437,00 
 

III – ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 
 

1. Вишок приход пренесен во наредна година        5.050.045,00                     1.871.261,00 
 
 
  СКОПЈЕ, 
25.04.2022 
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НАУЧНА ФОНДАЦИЈА СПИРОСКИ          Годишен извештај за 2021 год. 
                ЕМБС 05889243 

    

                          Ф И Н А Н С И С К И     И З В Е Ш Т А Ј  

 

I – БИЛАНС НА СОСТОЈБА                                         2021                          2020 
         АКТИВА 
-Постојани средства  
Основни средства и опрема                             1.253.008,00            1.614.870,00 
          Вкупно постојани средства                     1.253.008,00            1.614.870,00 
-Обртни средства 
Парични с-ва  денарски сметки                       1.415.128,00                  38.290,00 
Парични с-ва  девизна сметка                         3.634.917,00             1.832.971,00   
         Вкупно обртни средства                           5.050.045,00             1.871.261,00 
-Активни временски разграничувања 
Други АВР                                                                  127.746,00                  70.837,00 
         Вкупно   АВР                                                    127.746,00                   70.837,00 
                               ВКУПНО АКТИВА                  6.430.799,00              3.556.968,00 
 
          ПАСИВА 
 
Извори на деловни средства 
Деловен фонд                                                      1.245.999,00               1.607.861,00 
Ревалоризациона резерва                                        7.009.00                      7.009,00 
          Вкупно деловедн фонд                            1.253.008,00              1.614.870,00 
Краткорочни обврски 
Обврски спрема добавувачи                                    9.884,00                              0,00 
Обврски спрема државата за даноци               117.862,00                     70.837,00 
          Вкупно  краткорочни обврски                   127.746,00                     70.837,00 
Пасивни временски разграничувања 
Вишок приходи пренесени за народна  год. 5.050.045,00             1.871.261,00   
          Вкупно   ПВР                                                  5.050.045,00             1.871.261,00 
                                       ВКУПНО ПАСИВА            6.430.799,00             3.556.968,00  
 
 
 
СКОПЈЕ, 
25.04.2022 
 


