
Б И О Г Р А Ф И Ј А 

 
 Роден сум на 22.07.1958 година во Штип, основно училиште завршив со 
одличен успех во ОУ “Невена Георгиева Дуња” во Скопје, гимназија завршив во 
“Браќа Миладиновци” - Скопје со одличен успех. Дипломирав на Медицински 
факултет - Скопје на 26.10.1983 година (потврда бр.7458 од 16.11.1983 година), 
со просек 8,0 (уверение бр.7458 од 16.11.1983 година). Специјалистичкиот 
испит по хигиена го положив на 08.12.1993 година (уверение од Министерство 
за здравство бр.12-4440 од 13.12.1993 година). Францускиот јазик многу добро 
го познавам и се служам со стручна литература без употреба на речник 
(уверение од Филолошки факултет - Скопје бр.03-18/128 од 06.09.1995 година). 
Одлично го владеам англискиот јазик што ми користеше во текот на стручното 
усовршување за областа “Industrial Air Pollution Control Technology” во 
International Center for Environmental Technology Transfer (ICETT), од 04.09 - 
24.10.1996 година (сертификат издаден од Japan International Cooperation 
Agency - Japan на 22.10.1996 година) во Јапонија. 
 По дипломирањето приправничкиот стаж го завршив во Војна Болница - 
Скопје, каде се активирав како поручник на 09.03.1985 година, заради тоа што 
за време на студиите примав стипендија од Сојузниот Секретаријат за народна 
одбрана. По завршување на задолжителниот лекарски стаж, од 26.02.1986 
година до 02.12.1990 година работев во Гарнизонската амбуланта - Битола 
како Началник на станицата за медицинска помош. 
 На 03.12.1990 година започнав со специјализацијата по хигиена на 
Воено-Медицинската Академија - Белград, врз основа на решение бр. 06/660-
29 од 10.08.1990 година и наредба бр.27-158 од 25.10.1990 година издадени од 
Персонална управа на ССНО. Специјализацијата ја завршив во Републички 
завод за здравствена заштита - Скопје на 08.12.1993 година, каде што и сега 
работам.  
 Помлад асистент по предметот хигиена со социјална медицина и 
медицина на трудот сум избран на 26.05.1993 година со одлука бр. 02-228. Со 
одлука бр. 02-294 од 04.12.1996 година сум избран, со одлука бр. 02-1727 од 
06.06.2000 година сум реизбран за асистент на предметот хигиена со медицина 
на трудот од страна на Деканот на Медицински факултет - Скопје. Со одлука 
бр.02-825 од 07.10.2003 година сум реизбран за асистент на предметот хигиена 
од страна на Деканот на Медицински факултет - Скопје. Во исто време бев и 
секретар на Катедрата по хигиена со медицина на трудот, два мандати, а прв 
пат сум избран со одлука на Катедрата бр.221 од 11.11.1994 година. 
 Постдипломски студии по хигиена со медицина на трудот започнав во 
октомври 1995 година и ги имам положено сите испити со одличен резултат. 
Работев како специјалист по хигиена и се докажав како одличен стручњак за 
проблематиката од аспект на здравствената екологија.  

Одбранив докторска дисертација “Дејството на оловото од амбиентниот 
воздух и евалуација на здравствената состојба кај училишна популација”, врз 
основа на Одлука бр.03-09-557 од 21.09.2000 година издадена од Универзитет 
“Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет-Скопје. Наставно-научниот совет 
на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XIV-та редовна седница 
одржана на ден 07.10.2003 година, по предлог на Научниот одбор на 
Медицинскиот факултет определи Комисија за оценка на докторска 
дисертација, Решение бр.0903-536 од 07.10.2003 година од Медицински 
факултет-Скопје. Рецензијата е отпечатена во Билтен на Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј”-Скопје, бр.838 од 03.11.2003 година. На 26.04.2004 година е 
извршена јавна одбрана на докторската дисертација. На 28.01.2005 година сум 
промовиран за доктор на медицински науки од Ректорот на Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј”-Скопје, диплома бр.2.144.  
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Рецензијата за избор во Доцент е отпечатена во Билтен на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје, бр.866 од 01.02.2005 година. На 
31.03.2005 година сум избран за Доцент на Медицински факултет-Скопје по 
предметот Хигиена со Одлука бр.02-745 од Деканот на Медицински факултет 
при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 

Рецензијата за избор во Вонреден професор е отпечатена во Билтен на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје, бр.975 од 01.12.2009 година. На 
28.12.2009 година сум избран за Вонреден професор на Медицински факултет-
Скопје по предметот Хигиена со Одлука бр.02-5121 од Деканот на Медицински 
факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 

На 31.10.2014 година сум избран за Редовен професор на Медицински 
факултет-Скопје по предметот Хигиена со Одлука бр.02-1192/14 од Ректорот на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 

Од 01-14.05.2004 година, Visiting Faculty Program, Braun School of Public 
Health & Community Medicine, Hebrew University-Hadassah, Ein Karem, Jerusalem, 
Israel. 

Член сум на националниот тим за воспоставување на автоматски 
мониторинг систем за следење на загаденоста на воздухот во урбаните 
животни средини на територија на Република Македонија, во соработка со 
Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA). 
 Учесник сум на повеќе меѓународни и државни Конгреси и симпозиуми 
со стручни трудови како автор и коавтор. Делегат сум во Министерството за 
здравство како стручен соработник и косултант при работни посети на експерти 
од Светска Банка и Светска Здравствена Организација. Партиципирав во 
Проектот на “Рани здравствени ефекти кај детска популација во услови на 
загаден воздух” финансиран од страна на УНИЦЕФ. Од 2002-2003 година 
учествував во Проект за зајакнување на капацитетот на Министерството за 
животна средина и просторно планирање како експерт за води и здравство во 
сегментот Менаџмент со води, спонзориран од ЕУ и раководен од Европската 
Агенција за Реконструкција. Во 2002-2003 година учествував како експерт во 
работни групи за води и отпадни материи за изработка на ЛЕАП за Скопје, 
спонзориран од ГТЗ во соработка со Министерството за животна средина и 
просторно планирање. Од март 2003 година учествував во работата на нови 
Технички Комитети за проверка на превод на Европски директиви од областа 
на водите, спонзориран од ГТЗ во соработка со Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. Од ноември 2004 година 
учествував како локален експерт во проектот “Национален план за управување 
со цврстиот отпад и физибилити студии”, проект на ЕУ, раководен од 
Европската Агенција за Реконструкција во соработка со DHV-Prowa-SWC и 
координиран од Министерството за животна средина и просторно планирање. 
Од март 2005 година учествував како локален експерт во проектот 
“Подобрување на користење на водите од речниот слив Злетовица”, проект 
бр.12-11512/2 на Pacific Consultants International, Japan (PCI), Coyne et Bellier, 
France (COB), Electric Power Development Co.,Ltd., Japan (JPOWER), Градежен 
Институт-Македонија (ГИМ), Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, и координиран 
од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од април 
2004 до јули 2005 година учествував во проектот: “Мониторинг на 
хидројаловиштето со системите за евакуација на отпадните води и системите 
за евакуација на околните води и нивното влијание врз животната средина по 
течението на Каменичка река, езерото Калиманци и реката Брегалница”, 
финансиран од Македонско-Швајцарски Компензационен фонд, преку 
Министерството за животна средина и просторно планирање со решение бр.18-
8051/1 од 07.04.2004 година. Од јуни 2005 до јуни 2007 година учествував како 
соработник-истражувач во Проектот “Евалуација на прекуграничното 
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загадување на реката Вардар и влијание врз здравјето на луѓето и животната 
средина” финансиран од Министерството за образование и наука (бр.13-878/3-
05 од 13.06.2006). Од февруари 2007-2008 година учествував како клучен 
експерт на проект на ЕУ “Управување со медицинскиот отпад”, раководен од 
Европската Агенција за Реконструкција во соработка со Grontmij&Carl Bro as, 
Danemark, проект бр.06MAC01/10/104 и координиран од Министерството за 
животна средина и просторно планирање. Од декември 2009 година до 
февруари 2010 година учествував како експерт на проектот “Спроведување на 
компонентата за подигање на јавна свест и зајакнување на капацитетот” во 
рамките на проектот на УНДП за “Одржливо чистење и управување со 
загадувањето во рудниците Бучим (Општина Радовиш) и Лојане (Општина 
Липково) во соработка со Македонски зелен центар-Скопје. Од 2009-2011 го 
координирав “Проектот за безбедна диспозиција на хемискиот отпад од 
Институтот и Центрите за јавно здравје” спонзориран од Швајцарската и 
Норвешката Влада, менаџиран од Министерството за животна средина и 
просторно планирање и Институтот за јавно здравје на Република Македонија. 
Во октомври-декември 2012 година учествував како Национален експерт во 
Проектот “Координативна поддршка при итност на Општина Струмица” рамка 
за интегрирана проценка на потребите, спонзориран од УНДП и СЗО. Во 2013-
2015 година учествував како Експерт во Проектот „Студија за озеленување на 
Град Скопје“, Договор со Град Скопје под бр.08-5527/12 од 15.11.2013 година. 
Во 2015 година бев клучен експерт на проект на УНЕЦЕ „Проценка на еднаков 
пристап до вода и санитација во Република Македонија“, спонзориран од 
УНЕЦЕ со грант ECE.GC.2015.03.005. учествував како Експерт во Tвининг 
проект MK 12 IPA EN 01 14 (MK 12 IB EN 01): Понатамошно зајакнување на 
капацитетите за ефективна имплементација на законодавството во полето на 
квалитет на воздухот преку Министерството за животна средина и просторно 
планирање спонзориран од ЕУ. Во 2016-2018 година учествував како 
Национален експерт во Твининг проектот „Зајакнување на административните 
капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад (РДО) и 
директивите за посебните текови на отпад (ДОЕЕ, ДОБА, ДОП)“ преку 
Министерството за животна средина и просторно планирање спонзориран од 
ЕУ (MK 12 IPA IB EN 02 16). Во 2018-2019 година учествував како експерт во  
KEP 3 Project (CEI REF. N. 1206.007-17) “Подобрување на вештините за 
намалување на ризици од катастрофи и зајакнување на практиките за 
отпорност во западен Балкан: ems web” во соработка со Институтот за 
јавно здравје на Италија, ко-финансиран во рамките на Know-How 

Exchange Program by the Central European Initiative. Во 2018-2020 година 
учествував како истражувач во проектот „Проценка на здравствениот ризик од 
алиментарниот дневен внес на метали кај населението во Република 
Македонија„ од Катедрата по Хигиена на Медицински факултет-Скопје. Во 
2018-2021 учествував како експерт во  EU CBRN CoE Project 67 

„Strengthening CBRN Waste Management Capabilities in South-East and 

Eastern European Countries“ финансиран од European Union Chemical, 

Biological, Radiological and Nuclear risk mitigating Centres of Excellence 

Initiative (EU CBRN CoE). Oд 2020-2025 учествував како експерт во EU Horizon 
2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) Project 
“Early environmental quality and life-course mental health effects” 874724. Во 2020 
учествував како експерт во Проектот „Студија за подземни води во Скопска 
аглоемрација“ 0902-47/1, финансиран од UNDP. 

 Учествував како еден од носителите, во изработката на НЗЕАП 
(Национален здравствено еколошки акционен план), како продолжение на 
НЕАП (Национален еколошки акционен план) усвоен во јуни 1999 година од 
Владата на РМ, следствено на тоа бев на усовршување во Романија во јуни 
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1997 година. Во Полска бев на усовршување од областа на Интегриран 
менаџмент за итно преземање мерки во случаи на хемиски инциденти од 
медицинска и јавно-здравствена перспектива од 24-26.09.1997 година. Од 
03-07.11.1997 година учествував на стручниот семинар “Епидемиолошки 
активности при кризни ситуации во јавното здравство”, во организација 
на Министерството за здравство и Регионалната канцеларија на 
Светската здравствена организација за Европа, за што имам сертификат. 
Исто така партиципирав на работниот семинар за здравствена екологија и 
медицина на трудот, од 12-21.03.1998 година, во Велинград, Бугарија, 
организиран од Michigan State University, Institute of Internatonal Health, Fogarty 
International Center Program on Environmental Health – Training and Research in 
Environmental Health – The Balkans (TREHB, Project D43 TW00641), во 
соработка со Бугарската влада, за што добив сертификат. Бев партиципант на 
Напреднат Семинар за истражување “Guidelines For Stakeholder Participation in 
Local Environmental Health Planning”- кој се одржа во Варна-Бугарија од 17-
22.05.1999 година, организиран од СЗО, а спонзориран од NATO. 
Партиципирав на работен семинар за обука и истражување во рамките на 
здравствената екологија и медицина на трудот, во рамките на TREHB, 
“Проценка на ризик” (Risk Assessment Module) и “Методологии и дизајн при 
истражувањето” (Research Methodology Module), од 16-27.08.1999 година, во 
Софија, Бугарија, спонзориран од U.S. National Institutes of Health  и Бугарската 
Влада. Од 11-16.09.1999 учествував на EUROTOX EDUCATION COURSE во 
Варна, Бугарија, на Тренинг Курс, “Принципи на проценка на ризик” 

спонзориран од EUROTOX и Националниот Центар по Хигиена, 
Медицинска Екологија и Нутриција, Софија, Бугарија. Летен Курс за дизајн, 
Востановување и Одржување на Регионални и Градски Активности за Одржлив 
Развој “Summer Course on Design, Establishment and Maintenance of Regional 
and City Based Sustainable Production Activities”, од 20-24.09.1999 година, 
организиран од Joanneum Research - Institute of Sustainable Techniques and 
Systems - Frohnleiten, Austria. Учествував на дводневна обука изведена од 
Светската Здравствена Организација за “Менаџмент со медицински отпад во 
здравствени установи” што се одржа на 16-17.12.1999 година. Учествував како 
предавач на Работилницата за обука за деца и здравствена екологија 
организирана од Светска здравствена организација, како предавач од 04-
05.10.2005 година во Скопје, Република Македонија. Партиципирав како 
предавач на NATO ASI (Advanced Scientific Institute) “Chemicals as intentional and 
accidental global environmental threats” Reference number: CBP.EAP.ASI.981503 

во Боровец, Република Бугарија од 16-26.11.2005 година. Партиципирав како 
предавач на NATO ARW (Advanced Research Workshop) “Nanotechnology - 

toxicological issues and environmental security” Reference number: 

CBP.982043 во Варна, Република Бугарија од 12-17.08.2006 година. 

Учествував како времен советник на Светска здравствена организација, 
Регионално Биро за Европа на Работилница за “Планирање за припрема 
на здравствените системи” за подготовка на Упатства за “здравствените 
менаџери и чинителите за водење на планирањето за припрема на 
здравството” во Барцелона, Шпанија од 13-15.03.2007 година. Учествував 
на обука за Јавно здравство пред распоредување во организација на СЗО 
од 15-28.04.2007 година во Москва - сертификат издаден од Д-р А. Алван 
помошник на Генералниот Директор на СЗО за здравствена акција во 
кризи. Бев учесник на обука за Јавно здравство и управување во 
вонредни состојби во организација на СЗО од 16-26.06.2008 година во 
Израел - сертификат од СЗО, Министерство за здравство, Министерство 
за надворешни работи и Тел Авив Универзитет од Израел. Партиципирав 
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како предавач на NATO ASI (Advanced Study Institute) “Exposure and risk 
assessment of chemical pollution - contemporary methodology” Reference number: 
ESP.MD.ASI.983351 во Боровец, Република Бугарија од 1-10.07.2008 година. 
Бев Директор на NATO ARW (Advanced Research Workshop), “Environmental 
heavy pollution and effects on child mental development - risk assessment and 
prevention strategies” Reference number ESP.EAP.ARW.983867 во Софија, 
Република Бугарија од 28.04-01/05/2010 година. Од 08-12.11.2010 учествував 
на EUROTOX ADVANCED TOXICOLOGY COURSE спонзориран од EUROTOX, 
во Софија, Бугарија. Партиципирав како предавач на NATO ARW (Advanced 
Research Workshop) “Drinking water protection by integrated management of 

contaminated land” во Белград, Србија од 21-23.03.2011 година. Бев учесник на 
обука за “Регионална работилница за обука за развој на клучни 
капацитети за вежби од Меѓународниот здравствен правилник и јавно-

здравствено менаџирање” во организација на СЗО од 07-10.06.2011 година 
во Анкара, Турција - сертификат од СЗО и Министерство за здравство-

Турција. Бев учесник на обука за “Известување, детекција и проценка на 
закани по јавното здравје” во организација на ECDC од 18-21.10.2011 

година во Стокхолм, Шведска - сертификат од Европскиот Центар за 
контрола на болести - ECDC. Партиципирав како предавач на NATO ASI 
(Advanced Study Institute) “Environmental security assessment and management of 
obsolete pesticides in Southeast Europe” ISEG.EAP.ASI.984419 во Варна, 
Република Бугарија од 11-17.09.2012 година. Бев учесник на меѓународна 
обука за “Имплементација на Меѓународниот здравствен правилник” во 
организација на СЗО од 11-13.12.2012 година во Будва, Црна Гора. Бев 
учесник на “Европски стратешки состанок за имплементација на Меѓународниот 
здравствен правилник” во организација на СЗО од 26-27.12.2012 година во 
Луксембург, Луксембург. Бев учесник на “Европски Форум на медицинските 
здруженија и СЗО годишен форум” во организација на EFMA и СЗО од 21-

22.03.2013 година во Рига, Латвија. Учествував на Меѓународна 
работилница за Одлуката 1082/2013/ЕУ за сериозни прекугранични закани 
по здравјето во организација на ЕУ од 09-10.04.2014 година во Дубровник, 
Црна Гора. Учествував на првата Конференција за здравје и клима во 
организација на СЗО од 27-29.08.2014 година во Женева, Швајцарија. Бев 
учесник на обука за операционализирање на подготвеноста и одговор за 
вонредни состојби во организација на СЗО од 11-14.06.2019 година во 
Скопје, Република Северна Македонија - сертификат од СЗО. Бев учесник 
на обука за Меѓународниот здравствен правилник – Летно училиште за 
земјите партнери од југоисточна Европа во организација на Роберт Кох 
Институт од 02-06.09.2019 година во Берлин, Германија - сертификат од 
Роберт Кох Институт. 
Како експерт за управување со медицински отпад одржав обука за безбедно 
управување со медицински отпад во Институтот за јавно здравје-Подгорица, 
Црна Гора од 3-5.12.2018 година. 
Како експерт за води имам подготвено повеќе од 20 Елаборати за заштитни 
зони на објекти за јавно водоснабдување, во периодот од 2000-2020 година. 

Добитник сум на признанието - диплома што ми го додели Македонското 
лекарско друштво, по повод 7-ми април Светскиот ден на здравјето 1998 
година. Добитник сум на признанието - плакета што ми го додели Македонското 
лекарско друштво, по повод 7-ми април Светскиот ден на здравјето 2007 
година. Добитник сум на благодарница по повод јубилејот 70 години на 
Медицинскиот факултет-Скопје. Бев секретар на првиот Конгрес на лекарите од 
превентивна медицина на Македонија - со меѓународно учество, што се одржа 
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во Охрид од 06-10.10.1998 година, како и автор и коавтор на повеќе стручни 
трудови.  
 Од јуни 1999 година како претставник од здравството сум член на 
Комисијата за изработка на нацрти, предлози на стандарди и прописи од 
областа за квалитет на воздухот на Република Македонија, Решение бр. 20-
2397 од 01.07.1999 година издадено од Министерство за Стопанство. 
 Од 24.06.1999-2003 година бев член на Управниот Одбор на 
Здружението на докторите специјалисти по хигиена и здравствена екологија. 

Од Јули 1999-2003 година бев член на Локалниот Советодавен Одбор 
на РЕЦ (Регионален Еколошки Центар-Будимпешта) за Република Македонија 
и повторно сум избран од септември 2011 година. 

Од Мај 2000 година сум член на Комисијата за заштита од заразни 
болести, при Министерството за здравство на Република Македонија, решение 
бр. 12-7601 од 30.05.2000 година. 

Од Ноември 2000 година сум активен член на Балканското здружение на 
животна средина (B.E.N.A. - Balkan Environmental Association). 

Од 2001 година сум член на Издавачкиот Одбор како член на 
издавачкиот одбор на Journal of BALKAN ECOLOGY, Софија, Бугарија. 

Во 2001-2010 година како Национален соработник од Република 
Македонија со Светска здравствена организација учествував на меѓународни 
конференции во Австрија, Унгарија и Швајцарија за Пан-Европската Програма 
“Здравје, животна средина и транспорт” (ТHЕ РЕР) и соработувам со 
Министерството за здравство за сегментот здравствена екологија. Од 
22.09.2008 година сум номиниран како член на Бирото на ТНЕ РЕР во 
СЗО/ОНЕКЕ. 

Од 2002-2004 година као Експерт учествував во изработката на ЛЕАП за 
град Скопје во работната група за управување со квалитет на водите и 
отпадните води, како и хазардниот отпад, спонзориран од GTZ во соработка со 
Министерството за животна средина и просторно планирање. 
 Од февруари 2003 до јуни 2007 година учествував и во едукативниот 
процес во Меѓународниот Центар за обука на здравствено-еколошки 
професионалци во рамките на Медицински Факултет, спонзориран од 
Балканското здружение за животна средина (B.EN.A.). 
 Од мај 2003-2007 година бев потпретседател на Управниот Одбор на 
Здружението на докторите специјалисти по хигиена и здравствена екологија. 
 Од јуни 2004 работев на ревизија на Проектот на UNDP 00013525 
“Човеково здравје и клима” во соработка со Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

Во Службен весник на Република Македонија бр.57 на 27 август 2004 
година е објавен Правилник за безбедноста на водата за пиење, изготвен од 
моја страна. 

Од Владата на РМ сум назначен за претставник во Советот на ЈНУ 
Хидробиолошки завод-Охрид, решение бр.17-3459/5-04 од 10.01.2005 година 
до 2008 година. 

Од Лекарска Комора сум акредитиран за испитувач за спроведување на 
стручниот испит на здравствените работници со високо образование, 
известување бр.08-193/2 од 02.03.2005 година. 

Од Министерот за здравство сум назначен во Комисијата за утврдување 
на условите по однос на просторот, опремата, средствата за работа и 
санитарно-хигиенските и други услови согласно со правилата за добра 
производна пракса за отпочнување со производство на безбедна вода за 
пиење, минерална вода и минерализирана вода, Решение бр.20-12099/1 од 
17.11.2005 година. 
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Од 2005 година сум член на Технички Комитет ТК-17 Квалитет на воздух 
во ИСРМ. 

Од 08.02.2007 година сум член на Технички Комитет ТК-3 Квалитет на 
вода во ИСРМ. 

Од 2007 година сум Експерт во датабазата на СЗО за Експертскиот 
Глобален Компендиум за брзо распредување при кризи. 

Од Ноември 2006 година сум Научен Директор на Балканското 
здружение на животна средина (B.E.N.A. - Balkan Environmental Association). 

Во Службен весник на Република Македонија бр.32 на 16 март 2006 
година е објавен Правилник за посебните барања за безбедност на природната 
минерална вода, изготвен од моја страна. 

Од 2006 година сум назначен за Национален соработник од Република 
Македонија со Светска здравствена организација за “Подготовка на 
здравството за кризни состојби”. 

Од 2007-2019 година сум номиниран од Министерство за здравство на 
Република Македонија со ОНЕКЕ и Светска здравствена организација за 
национално контакт лице за “Протоколот за вода и здравје”. 

Во декември 2008 година е публикуван Учебникот “Хигиена и 
здравствена екологија” каде што сум уредник и автор (Билтен бр.937 од 
февруари 2008 година, страна 155). 

Ментор сум бил на повеќе специјализанти, докторанди, кандидати за 
магистри по јавно здравство, на дипломски работи, член на рецензиони 
комисии за докторска дисертација и магистерски трудови. 

Одговорен наставник сум за ЕКТС по предметот хигиена и хигиена со 
екологија на Медицински факултет-Скопје. 

Рецензент сум на учебникот “Епидемиологија и јавно здравство” од 
авторите Блаже Николовски и Ѓорѓи Шуманов. 

Назначен сум од Министерот за животна средина и просторно 
планирање за член на Комисија за спроведување на испитот за полагање на 
стручен испит за отпад при Министерството за животна средина и просторно 
планирање, решение бр.07-2924/1 од 27.03.2009 година. 

На 07.04.2009 година по повод Светскиот Ден на здравјето одржав 
реферат под наслов „Спаси живот! Безбедни болници во вонредни 
состојби”, во организација на Македонско Лекарско Друштво. 

На 24.04.2009 година со решение бр.03-1858 од В.Д. Деканот на 
Медицински факултет сум назначен за член на Нормативна комисија на 
Медицинскиот факултет-Скопје. 

Од 16.07.2009 година сум член на Стручен Одбор за општа 
стандардизација при Институтот за стандардизација на РМ. 

На 09.09.2009 година со решение бр.14-6315/2 од Министерот за 
здравство сум номиниран за член на Координативен совет за платформата за 
безбедност на храна и вода при Центарот за управување со кризи. 

Од 07.12.2009 година сум член на Национален совет за води со Одлука 
бр.19-6221/1 од Владата на Република Македонија. 

Од 10.12.2009 година сум член на Извршен Одбор на Македонско 
здружение на учесници на курсеви на Јапонската Агенција за меѓународна 
соработка (МАК-ЈАМС). 

Од 24.12.2009 година со решение бр.02-5121/5 од Деканот на 
Медицински факултет сум назначен за член на Наставен одбор на 
Медицинскиот факултет-Скопје. 

Од 24.12.2009 година со решение бр.02-2151/8 од Деканот на 
Медицински факултет сум назначен за член на Одбор за последипломски 
студии на Медицинскиот факултет-Скопје. 
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Од 24.12.2009 година со решение бр.02-2151/13 од Деканот на 
Медицински факултет сум назначен за член на Одбор за јавно здравство на 
Медицинскиот факултет-Скопје. 

Од јануари 2010 до јули 2012 година со Договор на дело работев на 
Факултетот за медицински науки–Штип каде што предавав хигиена со 
медицинска екологија на студентите по општа медицина во IV семестар. 

Aвтор сум на 198 научни трудови во релевантни меѓународни научни 
списанија, и голем дел од нив се со импакт фактор. Сум бил и рецензент на 
повеќе научни трудови во неколку релевантни меѓународни научни списанија. 
Исто така сум и член на уредувачки одбор на Journal of Environmental Pollution 
and Ecology, меѓународнo научнo списаниe со импакт фактор. 

Со Одлука за именување претставници на Општина Кисела Вода во 
училишните одбори на основните улилишта на подрачјето на Општина Кисела 
Вода бр.07-8940/6 од 21.12.2010 година сум именувам за претставник на 
Училишниот одбор во ОУ “Невена Георгиева-Дуња”. 

Од 13.01.2011 година со потврда бр.07-374/6 од Министерството за 
животна средина и просторно планирање сум Експерт за оцена на влијанието 
на проектите врз животната средина. 

Од 16.01.2012 година со уверение бр.07-5033/34 од Министерството за 
животна средина и просторно планирање сум Управител за управување со 
отпад. 

Во текот на јануари-јуни 2011 година успешно менторирав 4 студенти 
Роми во рамките на Програмата за медицински стипендии за Роми - 
Компонента менторство. Бев учесник и на летниот камп за застапување, 
организиран од ФИООМ од 2010-2015 година во Охрид. Учествував на Семинар 
за обука на наставници-ментори на тема: Системот на менторирање - принципи 
и функционирање во средното и високото образование во организација, во 
организација на ФИООМ, во Струга, во јануари 2011 година и Охрид 2012 
година. Менторството го продолжив со други 4 студенти (сите дипломираа) и во 
периодот декември 2011 година до oктомври 2018 година. 

Со Решение на Министерот за здравство бр.7251/3 од 22.07.2011 година 
сум овластен за Ментор за специјализација и субспецијализација на 
здравствени работници и здравствени соработници со високо образование. 

Ментор сум на 3 доктори за докторски студии на Медицински факултет-
Скопје од 2011 година (еден од нив докторира во 2018 година). 

Во февруари 2012 година е публикуван Учебникот “Хигиена со 
медицинска екологија” каде што сум уредник и автор (Билтен на Универзитетот 
“Гоце Делчев”-Штип бр.69 од 01.11.2011 година, страна 46). 

Во март 2013 година е публикувана Монографијата „Здравствено-
еколошки аспекти на тешки метали од интерес“ каде што сум уредник и автор. 

Главен и одговорен Уредник сум на VOX MEDICI научно списание на 
Лекарска Комора на Република Македонија од јуни 2012-2017 година. 

Со решение од Министерот за здравство бр.08-10200/1 од 27.12.2012 
година сум назначен за Национален координатор за климатски промени и 
здравје од здравствениот домен со СЗО и другите агенции од ООН. 

Со решение од Министерот за здравство бр.12-1579/3 од 13.03.2013 
година сум назначен за член во Работна група за јавно здравство, земјоделие и 
храна (JHAFG) при НАТО во Брисел. 

Од 04.07.2013 година сум член на Наставно-научниот совет на 
Медицински факултет-Скопје. 

Oд 07.11.2013 година сум избран за Претседавач на Управниот 
Комитет на Интер-Агенциската Работна група на источна Европа и 
централна Азија за репродуктивно здравје при кризи (EECA Inter-Agency 

Working Group on Reproductive Health in Crisis). 
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Од 28.11.2013 година сум избран за Претседавач на Управниот Комитет 
на Пан-Европската Програма за транспорт, здравје и животна средина (THE 
PEP – Transport Health Environment Pan-European Programme) координирана од 
УНЕЦЕ/СЗО. На 4-тиот состанок на високо ниво на ТНЕ РЕР бев претседавач 
во Париз од 14-16.04.2014 година. 

Член во Комисија за полагање на стручен испит за оцена на влијанието 
на проекти врз животната средина, Решение од Министерство за животна 
средина и просторно планирање бр.02-10908/2 од 30.10.2014 г. 

Член во Комисија за полагање на стручен испит за стратегиска оцена на 
влијанието на животната средина, Решение од Министерство за животна 
средина и просторно планирање бр.02-10909/2 од 30.10.2014 г. 

Заменик член во Комисија за полагање на стручен испит за управител за 
отпад, Решение од Министерство за животна средина и просторно планирање 
бр.02-10907/2 од 30.10.2014 г. 

Член на работна група за НПАА и подготовка на преговарачки позиции 
за преговори за членство во ЕУ, Министерство за здравство бр.10629/4 од 
30.10.2014 г. 

Од 17.12.2013 година сум номиниран за член на Експертска група за 
ВАТ/ВЕР (Најдобри достапни технологии - Best available technologies/Најдобри 
еколошки практики-Best environmental practices) во рамките на Минамата 
Конвенцијата за жива координирана од УНЕП (United Nations Environment 
Programme - Програма за животната средина на Обединетите Нации). 

На 27.11.2015 година бев предавач на Webinar за „жива и здравје“ 
координирано од HEAL (Health & Environment Alliance) за здравствените ефекти 
од живата. 

Член во Управен одбор на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија, Решение од Претседател на Владата на РМ бр.24-
12375/1 од 01.12.2015 до 2017 година и избран за Претседател на УО. 

Од 2016 година, Надворешен Експерт за Меѓународниот здравствен 
правилник на СЗО ростер на ексерни експерти за мониторинг и евалуација. 

Од 06.12.2016 година со Одлука бр.02-5559/34 од Деканот на 
Медицински Факултет-Скопје сум именуван за Раководител на Катедрата за 
хигиена. 

Како редовен Професор предавам изборни предмети за студенти 
по општа медицина „Подготвеност и одговор на здравствениот систем на 
кризни состојби“, на студентите од постдипломски и докторски студии 
„Јавно здравство во услови на итност и катастрофи“ на Медицинскиот 
факултет во Скопје. 

 Од 17.10.2017 година со Одлука од Министерот за здравство бр.22-
6606/1 сум номиниран за Член во Работната група за здравје и климатски 
промени со СЗО. 

Координатор за подготвеност, следење и одговор во кризни 
состојби со СЗО, Решение бр.13-7500/1 од 27.11.2017 г. од Министерот за 
здравство. 

Во февруари 2017 година беше усвоен „Планот за подготвеност и 
одговор на здравствениот систем при справување со итни, кризни 
состојби и катастрофи„ кој јас го координирав. 

Контакт лице за соработка со СЗО за промоција на здравје во текот 
на целиот живот – Здравје и животна средина, Решение бр.17-2832/1 од 
02.04.2018 г. од Министерот за здравство и Решение бр.17-6384/1 од 
10.09.2018 г. од Министерот за здравство. 

Од 19.02.2020 година сум претседател на Технички Комитет ТК-17 
Квалитет на вода и воздух во ИСРСМ. 
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Моментно работам во Ј.З.У. Институт за јавно здравје на Република 
Северна Македонија (поранешен ЈЗУ Републички завод за здравствена 
заштита-Скопје), во Oддел за здравствена екологија, Началник на одделението 
за безбедност на вода и санитација на животна средина со Решение бр.04-
1494/5 од 05.04.2004 година, а од јануари 2013 година сум овластен за 
Раководител на Секторот за здравствена екологија (Овластување бр. 03-176/1 
од 16.01.2013 година), а со Решение бр.04-4928 од 12.12.2013 година сум 
назначен за Раководител на Секторот за здравствена екологија, а со Решение 
бр.04-1032 од 30.04.2020 година сум назначен за Раководител на Одделот за 
здравствена екологија, 

 
 

 

06.07.2020 година    Проф. д-р Михаил Кочубовски 

С к о п ј е  
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Main information 

Name Jovan Ananiev 

Contact e-mail jovan.ananiev@ugd.edu.mk 

University Goce Delchev, Krste Misirkov, 2000, Shtp, North Macedonia 

Education 2006- PhD in Political Science, University Ss Cyril and Methodius, Institute for Sociological, Political 
and Juridical Research- Skopje 

2004- MSc in Political Science, University Ss Cyril and Methodius, Institute for Sociological, Political 
and Juridical Research- Skopje 

2000- BA in Political Science, University Ss Cyril and Methodius,  Faculty of Law  - Skopje 

 

Professional experience  

Working experience 2015 untill now, Professor at the Faculty of Law, University Goce Delchev Shtip 

2011-2019 Dean of the Faculty of Law, University Goce Delchev- Shtip 

2011- 2019 Member of the Commission for Protection against Discrimination 

2013- 2018 Member of the European Commission against Racism and Intolerance, Council of 
Europe 

2010-  2015 Associate Professor at the Faculty of Law, University Goce Delchev Shtip 

2007 – 2010 Assistant Professor at the Faculty of Law, University Goce Delchev Shtip 

2006- 2010  Assistant Professor   University Ss Cyril and Methodius, Institute for Sociological, 
Political and Juridical Research- Skopje 

2001-2006   Project Assistant, University Ss Cyril and Methodius, Institute for Sociological, Political 
and Juridical Research- Skopje 

mailto:jovan.ananiev@ugd.edu.mk
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Fields of research and project 
interest  

Good Governance 

Public Policy 

Human Rights 
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Previous research/applied   project experience 

General information 

Total duration 19 years and 2 months 

Current position and affiliation 

 
Professor, University Goce Delchev- Shtip, Faculty of Law 

Detailed description1 

Duration 

[ 

Research/applied 
project and institutional 
affiliation 

 

 Thematic focus 

 

Main  methods and tools 

 

Outputs 

[ 

01. 06. 2020-  
30. 10. 
2020 

Quality of Juridical 
System of North 
Macedonia, European 
Policy Institute, 
Founded by European 
Commission 

- Juridical cases 
- Harmomization of 

jurisprudence 

Case analysis 

Document analysis 

Interview 

 

Methodology of Analysis of 
Jurisprudence 

01. 06. 2019- 30. 09. 
2020 

Implementation of Law 
on Protection Against 
Discrimination, ESE, 
Founded by British 
Council 

Analysis of risks during the 
implementation of the law 

Document analysis 

Assessment Report for 
Implementation of the Law 
for Protection  against 
Discrimination 
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01. 10 2019- 
31.12. 2019 

Non -Discrimination on 
the Ground of Sexual 
Orientation and Gender 
Identity, Institute for 
Human Rights, Skopje 

Founded by Embassy 
of Germany 

--Non-Discrimination of LGBTI 
people 

-National and international 
policies for prevention and 
protection against 
discrimination 

- document analysis 

-interview 

Policy Paper for Changes of 
the Legislation for Protection 
of Human Rights 

Ananiev, 
Jovan (2019) Документ за 
јавни политики за 
недискриминација врз 
основа на сексуална 
ориентација и родов 
идентитет. Manual. 
Институт за човекови 
права, Скопје. 

 

 

01.06.2018-
01. 11. 2018 

Status of the 
Students with 
Disabilities in 
Shtip, Center for 
European 
Citizens 
Initiative, 

Founded by 
European 
Commission 

- UN, EU and national 
standards for non-
discrimination of the 
students with 
disabilities 

- Conditions in some 
European universiries 

- Conditions in the 
University Goce 
Delchev-Shtip 

- Creation of standards 
and indicators for 
Macedonian 
universities 

 

- Document analysis 
- Comparative 

analysis 
-  Observation-

mapping 
- Case study 
- Focus groups 

Assessment and Policy Report for New 
Legislation of Disability Rights 

Research report published by Center for 
European Cirizens Initiative (print version) 

Ananiev, Jovan and Denkova, 
Jadranka (2019) Challenges and 
improvement of the rights of the students 
with disabilities in the educational 
process. Knowledge – International Journal, 
34 (2). pp. 381-385. ISSN 1857-923X/ 2545–
4439 ж 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/23605/
http://eprints.ugd.edu.mk/23605/
http://eprints.ugd.edu.mk/23605/
http://eprints.ugd.edu.mk/23605/
http://eprints.ugd.edu.mk/23605/
http://eprints.ugd.edu.mk/23605/
http://eprints.ugd.edu.mk/22759/
http://eprints.ugd.edu.mk/22759/
http://eprints.ugd.edu.mk/22759/
http://eprints.ugd.edu.mk/22759/
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01. 01. 
2014- 
01. 
01. 
2016 

Capacity for 
Participation 
and 
Transparency of 
the 
Municipalities in 
the Eastern 
Region of 
Macedonia, 
UGD 

Democratic capacity, 
participation and 
transparency in the 
municipalities in the Eastern 
region of Macedonia 

-interview 

Focus groups 

Document analysis 

Survey (data processing in 
SPSS) 

 

Denkova, Jadranka and Ananiev, 
Jovan and Stojanovski, 
Strasko (2017) Human resource 
management challenge for effective local 
government. Book of proceedings 
International May Conference on Strategic 
Management – IMKSM17, 19–21 May 2017, 
Bor, Serbia. pp. 426-436. 

Stojanovski, Strasko and Denkova, 
Jadranka and Ananiev, 
Jovan (2016) Перцепциите на граѓаните 
за транспарентноста и 
партиципативноста во процесот на 
донесување на одлуки во единиците на 
ликалната самоуправа во Источниот 
плански регион на Република 
Македонија. Годишен зборник на Правен 
факултет, 5. pp. 287-305. ISSN 1857-7229 

Denkova, Jadranka and Ananiev, 
Jovan and Dzamtoska-Zdravkovska, 
Suzana (2015) The role of the administration 
in the process of the decision making in the 
local self government in the Republic of 
Macedonia. Человек в глобальном мире, 
материалы Международной научной 
конференции (Воронеж, 18–i20 мая 2015 
г.). pp.  327-332. ISSN ISBN 978-5-9273-
2207-7 

 Stojanovski, Strasko and Ananiev, 
Jovan (2015) Граѓанската 

http://eprints.ugd.edu.mk/19118/
http://eprints.ugd.edu.mk/19118/
http://eprints.ugd.edu.mk/19118/
http://eprints.ugd.edu.mk/15813/
http://eprints.ugd.edu.mk/15813/
http://eprints.ugd.edu.mk/15813/
http://eprints.ugd.edu.mk/15813/
http://eprints.ugd.edu.mk/15813/
http://eprints.ugd.edu.mk/15813/
http://eprints.ugd.edu.mk/15813/
http://eprints.ugd.edu.mk/13721/
http://eprints.ugd.edu.mk/13721/
http://eprints.ugd.edu.mk/13721/
http://eprints.ugd.edu.mk/13721/
http://eprints.ugd.edu.mk/14577/
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партиципативност во процесот на 
донесување на одлуки во единиците на 
локалната самоуправа во Република 
Македонија. In: Second International 
Scientific Conference: Social Change in the 
Global World, 3-4 Sept 2015, Stip, 
Macedonia. 

Stojanovski, Strasko and Denkova, 
Jadranka and Ananiev, Jovan (2015) The 
Role of Public Administration in Decision 
Making Processes in Self-Goverment Units 
in Republic of Macedonia. In: International 
Conference "UN: Historical Traditions and 
Contemporary Law", 2-3 Oct 2015, 
Blagoevgrad, Bulgaria. 

 

July 
2014-
July 
2015 

Analysis of  
Local Strategic 
Documents from 
the Aspects of 
Equality and 
Non-
Discrimination in 
Macedonia, 
ADI, 

Founded by 
European 
Commission 

Draftinf local action plans 

Equality and non- 
discrimination at local level 

- Document analysis 
- Focus groups 
- Case study 

 Melina and Ananiev, Jovan and Poposka, 
Zaneta (2015) The Right of the Minorities to 
Participate in the Public Life on Local Level: 
The Case of Republic of Macedonia in the 
Framework of the EU Policy of ‘Regional 
Approach’. Lex Localis- Journal of Local 
Self- Government, 13 (3). pp. 879-895. ISSN 
1581-5374 

Ananiev, Jovan and Poposka, 
Zaneta (2014) Participation and Anti-
Discrimination Based Local Strategic 
Documents – Case of Macedonian 
Municipalities. Lex Localis- Journal of Local 
Self- Government, 12 (3). pp. 575-590. ISSN 

http://eprints.ugd.edu.mk/14577/
http://eprints.ugd.edu.mk/14577/
http://eprints.ugd.edu.mk/14577/
http://eprints.ugd.edu.mk/14577/
http://eprints.ugd.edu.mk/17372/
http://eprints.ugd.edu.mk/17372/
http://eprints.ugd.edu.mk/17372/
http://eprints.ugd.edu.mk/17372/
http://eprints.ugd.edu.mk/15533/
http://eprints.ugd.edu.mk/15533/
http://eprints.ugd.edu.mk/15533/
http://eprints.ugd.edu.mk/15533/
http://eprints.ugd.edu.mk/15533/
http://eprints.ugd.edu.mk/12704/
http://eprints.ugd.edu.mk/12704/
http://eprints.ugd.edu.mk/12704/
http://eprints.ugd.edu.mk/12704/
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1581- 5374 

Ananiev, Jovan and Poposka, 
Zaneta and Amdiju, Natasa (2016) Анализа 
на локалните стратешки документи од 
аспект на принципот на 
недискриминација и еднаквост. ADI, 
Gostivar. 

 

January 
2012-
January 2013 

Analysis of 
Decentralization 
Process in 
Macedonia, 
UNDP 

All aspects of 
decentralization in 
Macedonia: fiscal 
decentralization, transfer of 
responsibilities at municipal 
level, democratization and 
participation and 
transparency. My contribution 
is Part: Democratization and 
Participation  

- Document analysis 
- Focus groups 
- Interview 

Draft amendments and new legislation 
focused on local self-government 

Ananiev, Jovan and Denkova, 
Jadranka (2013) Citizens participation at 
local level in the Republic of 
Macedonia. National Question in Central 
Europe: Democratic responses to 
unresolved national and ethnic conflicts 
(262). ISSN ISBN 978-615-5432-00-2 

Ananiev, Jovan (2012) Analysis of 
democratic capacity of the municipalities in 
the Republic of Macedonia. Yearbook of the 
Faculty of Law, 2. 

 Research Report of Decentralization 
Macedonia, UNDP 

June  2009- 
March 2011 

Regional 
Human 
Development 
Report, UNDP 

Political, economic, cultural 
and social aspects of 
inclusion. My contribution: 
political aspects (institutional 
capacity, political parties, 
election, participation, 

 
- Documentt 

analysis 
- Interview 
- Comparative 

analysis 

Ananiev, Jovan and Atanasov, 
Petar and Gerovska- Mitev, 
Maja and Shukarov, Miroljub (2011) Beyond 
Transition Towards Inclusive Societies  

Ananiev, Jovan and Stojanovski, 

http://eprints.ugd.edu.mk/21587/
http://eprints.ugd.edu.mk/21587/
http://eprints.ugd.edu.mk/21587/
http://eprints.ugd.edu.mk/21587/
http://eprints.ugd.edu.mk/12174/
http://eprints.ugd.edu.mk/12174/
http://eprints.ugd.edu.mk/12174/
http://eprints.ugd.edu.mk/4913/
http://eprints.ugd.edu.mk/4913/
http://eprints.ugd.edu.mk/4913/
http://eprints.ugd.edu.mk/967/
http://eprints.ugd.edu.mk/967/
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transparency and rule of law) - Case studies Strasko (2012) Citizens Inclusion in the 
Macedonian Political Life: A Base for Human 
Rights Development Approach. Proceeding 
Book from the International Conference: 
“Law, Management and Medias in the XXI-th 
Century”. 

Ananiev, Jovan and Denkova, 
Jadranka and Nikodinovska Krstevska, 
Ana (2015) Rule of Law and Inclusion in the 
Republic of Macedonia. International Journal 
of Sciences: Basic and Applied Research, 
19 (2). pp. 428-435. ISSN 2307-453Ananiev, 
Jovan (2014) Participative democracy in 
transition countries. The Macedonian 
case. GRIN Academic Publishing, Munich, 
Germany. ISBN 978-3-656-87075-31 

     

January 
2006- 
Decembar 
2007 

MDG:s and 
Povery 
Reducrion: 
International 
and National 
Human Rights 
Legal 
Framework, 
UNDP and 
Universiry of 
Vienna 

- Preparation of tools 
and indicators for 
Human Rights Based 
Approach in poverty 
reduction 

-   Clasification of  rhe 
human rights on the 
ground of  MDG’s   

-  

 

- Document analysis 
- Case study 
- Interview 

Ananiev, Jovan (2006) Меѓународна и 
национална законска рамка за човекови 
права за Македонија. Програма за 
подготовка на националната програма за 
развој 2005-2015 за Македонија. pp. 1-49. 

Ananiev, Jovan and Sax, 
Helmut (2007) International and National 
Legal Framework for Human Rights for 
Macedonia. University of Vienna- Ludwig 
Boltzmann Institute of Human Rights, 
Vienna. ISBN 9989- 2536-3-3 

Ananiev, Jovan and Sax, 
Helmut (2006) International and National 

http://eprints.ugd.edu.mk/1110/
http://eprints.ugd.edu.mk/1110/
http://eprints.ugd.edu.mk/1110/
http://eprints.ugd.edu.mk/12567/
http://eprints.ugd.edu.mk/12567/
http://eprints.ugd.edu.mk/12781/
http://eprints.ugd.edu.mk/12781/
http://eprints.ugd.edu.mk/12781/
http://eprints.ugd.edu.mk/2330/
http://eprints.ugd.edu.mk/2330/
http://eprints.ugd.edu.mk/2330/
http://eprints.ugd.edu.mk/968/
http://eprints.ugd.edu.mk/968/
http://eprints.ugd.edu.mk/968/
http://eprints.ugd.edu.mk/969/
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Legal Framewor for Human Rights for 
Macedonia: A Human Rights Based 
Approach to MDG- based Development 
Planning and Poverty Reduction (integral 
version). University of Vienna- Ludwig 
Boltzmann Institute of Human Rights, 
Vienna. ISBN 9989-2536-3-3 

 

01. 03 
2014- 
31.12 
2014 

Gender pay 
Gap at National 
Level, OSCE, 
KPD 

Gender pay gap and non- 
discrimination 

 

- Survey (data 
processing in 
SPSS) 

- Statistical analysis 
- Interview 

 

Drafting amendments and new legislation in 
the field of labour and non-discrimination  

Ananiev, Jovan (2015) Разлика во плати 
врз основ на пол на национално 
ниво. Project Report. OSCE Mission to 
Skopje and Commission for Protection from 
Discrimination. 

 

01. 03 
2013- 
31. 12 
2013 

Segregation of 
Roma Children 
in Education, 
OSCE,  

Indirect 
discrimination/segregation of 
Roma Children in eduction 
process. The research cover 
all schools in Macedonia. 

- Survey (data 
processing in 
SPSS) 

- Focus groups 
- Interview 

 

Drafting amendments of the legislation in the 
field of education 

Ananiev, Jovan (2014) Сегрегација на 
децата Роми во образовниот 
процес. Project Report. ОБСЕ Мисија во 
Скопје, Скопје. 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/969/
http://eprints.ugd.edu.mk/969/
http://eprints.ugd.edu.mk/969/
http://eprints.ugd.edu.mk/969/
http://eprints.ugd.edu.mk/969/
http://eprints.ugd.edu.mk/16398/
http://eprints.ugd.edu.mk/16398/
http://eprints.ugd.edu.mk/16398/
http://eprints.ugd.edu.mk/12707/
http://eprints.ugd.edu.mk/12707/
http://eprints.ugd.edu.mk/12707/
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01. 0
3
 
2
0
1
2
-
 
3
1
.
1
2
 
2
0
1
2 

Discriminatory 
Job Vacancies, 
OSCE, 

Discrimination in   the job 
vacancies. Quantitative 
analysis of more than 1000 
job vacancies. 

-content analysis (data 
processing in SPSS) 

Interview 

Ananiev, Jovan and Poposka, 
Zaneta (2014) Discriminatory Job 
Vacancies. Project Report. GRIN Publishing, 
National German Library. 

Ananiev, Jovan (2013) Дискриминација во 
огласите за вработување. Project 
Report. OSCE, Skopje. 

 

March 2011- 
Decembar 
2011 

Risk Mapping 
Methodology, 
JICA, Japan 

 Preparation of methodology 
for  mapping  the  natural  
and security risks      

- Case study 
- Document analysis 
- Comparative 

analysis 
- Quantitative 

analysis 

Ananiev, Jovan and Gicev, 
Vlado and Sumanov, Gorgi and Delipetrev, 
Blagoj (2011) Методологија за мапирање 
на ризици. Other. Центар за управување 
со кризи- Влада на Република 
Македонија, Скопје. 

Denkova, Jadranka and Ananiev, 
Jovan and Vejseli, Urim (2017) Conceptual 
aspects of vulnerability mapping as main 
phase of a risk mapping process. In: 
International scientific conference 
“Contemporary concepts of crisis 
management”, Dec 2016, Ohrid, Macedonia. 

Kommentar [1]:  

http://eprints.ugd.edu.mk/12436/
http://eprints.ugd.edu.mk/12436/
http://eprints.ugd.edu.mk/8991/
http://eprints.ugd.edu.mk/8991/
http://eprints.ugd.edu.mk/1086/
http://eprints.ugd.edu.mk/1086/
http://eprints.ugd.edu.mk/19123/
http://eprints.ugd.edu.mk/19123/
http://eprints.ugd.edu.mk/19123/
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Denkova, Jadranka and Ananiev, 
Jovan (2017) The place and role of the crisis 
management in the educational system in 
the Republic of Macedonia. In: International 
scientific conference “Contemporary 
concepts of crisis management”, Dec 2016, 
Ohrid, Macedonia. 

 

 

March 2010 
Decembar 
2012 

 COST Action, 
The Rule of the 
EU in UN 
Human Rights 
System Reform, 
leading 
institution 
University of 
Vienna, 
Founded by 
European 
Commission 

 Models for EU contribution to  
UN Human Rights System 
reform   

Document analysis 

 Official project web site: 

https://www.cost.eu/actions/IS0702/#tabs%7
CName:overview 

 

June 2010- 
Octobar 2010 

Harmonization 
of Regional 
Development, 
GTZ 

Regional development 

Local development 

 

Document analysis 
Draft Bylaw on Methodology for Evaluation 
of Strategic Documents of Regional 
Development 

January 
2006- April 
2008 

Education and 
Decentralization
, OSCE 

Decentralization in education, 
responsibilities of state, local 
self- government and schools 
and forms of participation 

- Focus groups 
- Document analysis 

 

Ananiev, Jovan (2006) Education and 
Decentralization. Manual. OSCE, Skopje. 

Ananiev, Jovan (2008) What stakenholders 
really know and think about their roles, 

http://eprints.ugd.edu.mk/19122/
http://eprints.ugd.edu.mk/19122/
http://eprints.ugd.edu.mk/19122/
https://www.cost.eu/actions/IS0702/#tabs%7CName:overview
https://www.cost.eu/actions/IS0702/#tabs%7CName:overview
http://eprints.ugd.edu.mk/1106/
http://eprints.ugd.edu.mk/1106/
http://eprints.ugd.edu.mk/2271/
http://eprints.ugd.edu.mk/2271/
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responsibilities and rights. Osce/ Confidence 
Building Unit/ Edition Development Team, 
Skopje. 

 

May 2005- 
Decembar 
2006 

Power Sharing- 
New Concept of 
Decision Making 
in Multicultural 
Municipalities, 
ADI, Center for 
Peace and 
Democracy and 
MCIC, Founded 
by European 
Commission 

Minority rights at local level 
and analysis of the concept 
of power sharing in Gostivar, 
Kicevo, Struga and Debar 

- Document analysis 
- Survey 
- Focus groups 
- Interview 
- Case study 
- Comparative 

analysis 

Maleska, Mirjana and Hristova, 
Lidija and Ananiev, 
Jovan (2007) Споделување на власта- 
нов модел на одлучување во 
мултикултурните општини во 
Македонија. Македонски центар за 
меѓународна соработка, Скопје. ISBN 978- 
9989- 102- 44- 8 

Maleska, Mirjana and Hristova, 
Lidija and Ananiev, Jovan (2006) Ndarja e 
pushtetit- model iriper vendimmarrje ne 
komunat multikulturore. Asociacioni per 
Iniciativa Demokratike, Gostivar. 

Maleska, Mirjana and Hristova, 
Lidija and Ananiev, Jovan (2006) Power 
Sharing- New Concept of Decision Making 
Process in Multicultural 
Municipalities. Association for Democratic 
Initiative, Skopje. 

 

January 
2004- June 
2004 

Socio-
Economical 
Status of Roma 
Population in 
the Republic of 

Socio and economic status of 
the Roma community in 
Macedonia 

Survey 

Ananiev, Jovan and Ivanovska, 
Hristina and Shumkovski, 
Aleksandar (2004) Aspects of Social- 
Economical Status of the Roma Population 
in in Republic of Macedonia (Research 
Report). In: Roma Economic Forum. Roma 

http://eprints.ugd.edu.mk/2271/
http://eprints.ugd.edu.mk/1084/
http://eprints.ugd.edu.mk/1084/
http://eprints.ugd.edu.mk/1084/
http://eprints.ugd.edu.mk/1084/
http://eprints.ugd.edu.mk/1085/
http://eprints.ugd.edu.mk/1085/
http://eprints.ugd.edu.mk/1085/
http://eprints.ugd.edu.mk/970/
http://eprints.ugd.edu.mk/970/
http://eprints.ugd.edu.mk/970/
http://eprints.ugd.edu.mk/970/
http://eprints.ugd.edu.mk/965/
http://eprints.ugd.edu.mk/965/
http://eprints.ugd.edu.mk/965/
http://eprints.ugd.edu.mk/965/
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Macedonia, 
Instirute for 
Sociological, 
Political and 
Juridical 
Research, 
Founded by 
UNDP 

International Center in Macedonia, Skopje. 

 

1.11.2002- 
31. 12. 2003 

Refugees and 
Forced 
Migration 
Studies,  Center 
for Refugee and 
Forced 
Migration 
Studies,  
Institute for 
Sociological, 
Political and 
Juridical 
Research, 
Founded by 
UNHCR 

The rights of refugees,   
,migrant and IDP’s 
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