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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА НАСТАВНОНАУЧНАТА ОБЛАСТ ИНФЕКТОЛОГИЈА НА ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ
НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП
Cо Одлука бр 2002-125/4 од 26.4.2017 година, донесена на 182. седница на Наставнонаучниот совет на Факултет за медицински науки, одржана на 26.4.2017 година,
определени сме за членови на Рецензентска комисија за избор на наставник во насловно
звање за наставно-научната област инфектологија на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Нова Македонија” и „Коха“ на
10 април 2017 година и во предвидениот рок се пријави доц. д-р Вело Марковски, доктор на
медицински науки, доцент на Факултет за медицински науки при УГД – Штип.
Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Наставнонаучниот совет на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип да му го поднесеме следниов
			
ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци
Доцент д-р Вело Марковски е роден на 11 мај 1958 година во село Папрадиште,
Велешко. Во 1977 година се запишува на Медицински факултет во Скопје и студиите по
медицина ги завршува во 1983 година. Во текот на студирањето е активен во младинските
организации на факултетот, четири години е член на претседателството на Младинската
организација на Медицинскиот факултет во Скопје, а со свои студентски трудови учествува
и на три конгреси на студентите по медицина и стоматологија на Југославија (Приштина,
Сараево и Врњачка Бања). Од 1984 година доцент д-р Вело Марковски работи како лекар
во Македонска Каменица. Воениот рок го служи во Нови Сад и како лекар стажист во
Босилеград. Од 1986 до 1992 година работи како лекар во службата за Итна медицинска
помош во Скопје, а од 1992 година до 2010 година е вработен како лекар специјалист
во Инфективната клиника при Клиничкиот центар во Скопје. Специјализацијата по
инфектологија ја завршува на 3 април 1996 година. Во периодот од 1999 до 2002 година
е директор на ЈЗУ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје. Во
периодот од 1999 до 2006 година е национален координатор за горнореспираторни инфекции.
Во периодот од 1999 до 2002 година е член на Комисијата за заштита од заразни заболувања
при Министерството за здравство на Р Македонија. Во периодот од 1999 до 2001 година е
член на Советот на министерот за иселеништво, задолжен за здравствените работници во
дијаспората. Претседател е на Првиот семакедонски конгрес на лекарите, стоматолозите
и фармацевтите, кој се одржал од 27 до 30 јули 2000 година во Охрид. Претседател е на
невладините организации „Димитрија Чуповски“ и „Семакедонско здружение на лекарите,
стоматолозите и фармацевтите“. Во 2008 година посетува обука од областа на здравствен
менаџмент и го положува испитот за директор на јавна здравствена установа. Во декември
2012 година е избран за доцент на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. Од
2012 до 2017 година, доцент д-р Вело Марковски учествува во организационите одбори
на неколку научни манифестации организирани од Факултетот за медицински науки при
УГД - Штип. Покрај тоа, активно учествува во студиите за медицински специјализации,
а е учесник и во изработката на елаборатите за Општа медицина, Медицински сестри и
Медицински лаборанти на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип.
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Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање
доцент
Доцент д-р Вело Марковски е доктор по медицински науки, а неговата
научноистражувачка работа е главно фокусирана на инфективните заболувања.
Д-р Вело Марковски е избран за доцент од областа клиничка медицина (инфектологија)
во 2012 година на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип (Универзитетски
билтен – УГД, број 92).
Има доставено сепарати од најмалку 30 научноистражувачки трудови и публикации,
од кои 5 се трудови публикувани во списанија со фактор на влијание (импакт фактор).
Автор е на еден учебник и една монографија публикувана на англиски јазик.
Автор е на една скрипта.
Автор е на практикум.
Научните трудови со кои доцент д-р Вело Марковски ги исполнува законските
критериуми за избор во звање вонреден професор се:
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Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Од доставените биографски податоци може да се заклучи дека доцент д-р Вело
Марковски има огромно искуство од областа на инфектологијата и инфективните
заболувања. Доцент д-р Вело Марковски во последните пет години држел настава на
неколку предмети на прв, втор и трет циклус студии на Факултетот за медицински науки
при УГД - Штип. На прв циклус студии бил ангажиран на предметите Инфективни болести
1 и 2 за студентите на Општа медицина, Инфективни болести за студентите на Дентална
медицина, Инфективни болести за студентите од стручните студии Медицински сестри,
Медицински лаборанти и Акушерки. Покрај тоа, ангажиран е и за предметот Прва помош за
студентите од академските и стручните студии, како и за предметот Сексуално преносливи
заболувања. Активно учествува и во наставата и обуката на медицинските специјализации
што се организирани на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип. Покрај тоа,
доцент д-р Вело Марковски учествува и на голем број релевантни конференции и други
научни манифестации од областа на неговото поле на работа.
Во последните 20 години доцент д-р Вело Марковски бил учесник во неколку
меѓународни и домашни проекти. Покрај тоа, член е на голем број научни друштва и
организации од подрачјето на медицината. Тој е еден од основачите на симулациски центар
за прва помош на ФМН при УГД - Штип.
Листа на трудови и евалуација на трудовите за изборот на доцент д-р Вело
Марковски (публикувани во последните 5 години)
Gulaboski, Rubin and Markovski, Velo and Zhu, Jihe (2016) Redox chemistry of coenzyme
Q—a short overview of the voltammetric features. Journal of Solid State Electrochemistry, 20.
pp. 1-10. ISSN 1432-8488 http://eprints.ugd.edu.mk/15913/
Во рамките на овој труд авторите прават детален преглед за хемиските и физиолошките
својства на соединенијата од фамилијата на коензим Q. Притоа, посебно внимание е
посветено на антиоксидативните и металокомплексирачките својства на овие соединенија,
како и на нивната примена за спречување на определени заболувања предизивкани од
реактивни честички на кислородот. Посебно внимание е посветено на ефектите на овие
соединенија врз својствата на макрофагите.
Gulaboski, Rubin and Bogeski, Ivan and Kokoskarova, Pavlinka and Haeri, Haleh H.
and Mitrev, Sasa and Stefova, Marina and Stanoeva, Jasmina Petreska and Markovski, Velo
and Mirceski, Valentin and Hoth, Markus and Kappl, Reinhard (2016) New insights into the
chemistry of Coenzyme Q-0: A voltammetric and spectroscopic study. Bioelectrochemistry, 111.
pp. 100-108. ISSN 15675394 http://eprints.ugd.edu.mk/15914/
Во овој труд се опишани својствата на нови витамини, деривати на соединението
коензим Q-0, кои покажуваат исклучителни антиоксидативни својства. Антиоксидативниот
капацитет на новите витамини, нивните структури и нивниот потенцијал за неутрализација
на реактивните честички на кислородот се покажани со помош на современи
спректроскопски и електрохемиски техники. Посебно внимание е посветено на влијанието
на новите витамини врз својствата на канцерогените клетки од меланома.
Chibishev, Andon and Markovski, Velo and Smokovski, Ivica and Shikole, Emilija
and Stevcevska, Aleksandra (2016) Nutritional therapy in the treatment of acute corrosive
intoxication in adults. Mater Sociomed, 28 (1). pp. 66-70. http://eprints.ugd.edu.mk/17098/
Во рамките на овој труд е покажано дејството на нутритивна терапија во случаи каде
што има корозивна интоксикација кај возрасни пациенти. Применетиот протокол успешно
функционира и е применет кај пациенти кои се здобиле со труење со употреба на корозивни
материи, како што се некои минерални киселини.
Zdravkovska, Milka and Stojmanovski, Zharko and Taleski, Vaso and Jovevska, Svetlana
and Markovski, Velo (2013) Public Health Aspects of Human Brucellosis in the Republic of
Macedonia. Macedonian Journal of Medical Sciences, 6 (4). pp. 446-449. ISSN 1857-5773
http://eprints.ugd.edu.mk/8963/
Во овој труд е претставена епидемиолошка студија за последиците и ефектите на
бруцелозата во Република Македонија во последните 30-тина години.
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Stojmanovski, Zharko and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Jovevska, Svetlana
and Markovski, Velo (2014) Human Brucellosis in the Republic of Macedonia by Regions
Depending on Vaccination Procedures in Sheep and Goats. Macedonian Journal of Medical
Sciences, 7 (1). pp. 135-140. ISSN 1857-5773 http://eprints.ugd.edu.mk/9701/
Во овој епидемиолошки труд авторите изнесуваат податоци за ефектите од
вакцинацијата кај козите и овците, како директен ефект врз спречувањето на ширењето на
болеста бруцелоза кај населението во Македонија.
Vasileva, Dance and Izov, Nikolai and Maznev, Ivan and Lubenova, Daniela and Mihova,
Marija and Markovski, Velo and Nistor Cseppento, Carmen (2017) Changes in kinetic
parameters of gait in patients with supratentorial unilateral stroke in chronic period. Open
Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 5 (2). pp. 201-206. ISSN 1857-9655 http://
eprints.ugd.edu.mk/17733/
Во овој труд авторите посветуваат внимание на кинетичките промени во
локомоторните параметри на одењето на пациенти со преживеан мозочен удар. Притоа,
направени се физиолошки и инструментални испитувања што се во директна корелација
со интензитетот на ударот.
Boev, Blazo and Markovski, Velo and Boev, Ivan (2016) Moissanite Meteorite in Teritory
of the Republic of Macedonia. Geologica Macedonica, 4 (2). pp. 421-424. ISSN 0352-1206
http://eprints.ugd.edu.mk/16560/
Во овој труд авторите ги покажуваат структурните својства на минералот мојсанит,
кој е минерал од вонземско потекло и е еден од минералите со најголема цврстина.
Истиот има примена во изработка на прецизни медицински делови за инструменти што се
применуваат во хирургијата.
Учебници, скрипти и практикуми објавени во последните 5 години од доцент д-р
Вело Марковски
Markovski, Velo (2015) И животот е сексуално пренослив: сексуално преносливи
заболувања. Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски’’, Скопје.
ISBN 978-608-65916-0-1 учебник, http://eprints.ugd.edu.mk/15332/
Markovski, Velo (2013) Influenza: Epidemics and Pandemics. LAP Publishing, Germany.
ISBN 365949478X http://eprints.ugd.edu.mk/8409/
Markovski, Velo (2014) Сексуално преносливи болести - скрипта за студентите на
Општа медицина при ФМН, УГД Штип. ISBN 978-608-244-122-1.
1. Марковски Вело, Инфективни болести, Практикум, 2017.
Трудови презентирани како постери или усни излагања на меѓународни конгреси
и симпозиуми:
Markovski, Velo (2015) Клинички разлики помеѓу ХИВ позитивност и СИДА. In:
Трибина: „Играј сигурно - сида стоп“, 1 Dec 2015, Stip, Macedonia.
Nikolovski, Robert and Denchovska, Kristina and Mladenovski, Goran and Markovski,
Velo (2015) Analysis of the Pap test results by age groups in the area of Kriva Palanka. In:
International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Joveva, Stefanija and Taleski, Vaso and Markovski, Velo (2015) HPV virus as a cause
of cancer of the cervix in R.Macedonia. In: International Symposium at Faculty of Medical
Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”,
24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Stojanovska, Dijana and Markovski, Velo (2015) Incidence of breast cancer in Macedonia.
In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Vukovikj, Viktorija and Markovski, Velo (2015) Morbidity and mortality of malignant
neoplasms in Macedonia. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current
achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip,
Macedonia.
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Kuzmanovski, Petar and Markovski, Velo (2015) Systemic fungal infections in
hematological malignancies. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences
“Current achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov
2015, Stip, Macedonia.
Taleski, Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and
Stojanovska, Zdenka and Jovevska, Svetlana (2015) Where Nanotechnology and Nanomedicine
meet – Applications and Potential Risks. In: Internationa Symposium at Faculty of Medical
Sciences - Current achievements and future perspectives in medical and bio-medical research,
24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Ramov, Leonid and Markovski, Velo (2015) Control of the psychiatric disorders in the
Republic of Macedonia. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current
achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip,
Macedonia.
Simona, Kamcheva and Markovski, Velo (2015) Incidence of patients with chronic
renal failure in Skopje. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current
achievements and future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip,
Macedonia.
Gulaboski, Rubin and Markovski, Velo (2015) Voltametry of Biomaterials. In: SOE DAAD
Workshop Biomaterials, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.
Gulaboski, Rubin and Markovski, Velo (2015) Voltammetry of Medical Biomaterials. In:
SOE DAAD Workshop Biomaterilas, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.
Markovski, Velo (2014) Зоонозите како ризик фактор за професионално заболување
на ветеринарите и ветеринарните техничари. In: Инфективни болести-нови предизвици
и професионална изложеност, 31 Oct 2014, Skopje, R.Makedonija.
Zdravkovska, Milka and Zisovska, Elizabeta and Taleski, Vaso and Markovski, Velo and
Handziski, Zoran and Jovevska, Svetlana (2014) Практикување на медицина и стоматологија
базирана на докази. In: Научен симпозиум: Медицина и стoматологија базирана на докази,
18 Oct 2014, Stip, Republic of Macedonia.
Zdravkovska, Milka and Ejub, Gjulsha and Popovska, Katja and Taleski, Vaso and
Markovski, Velo and Jovevska, Svetlana (2014) Chronic kidney disease – public health problem
in Republic of Macedonia. In: 48. International Congress: Days of preventive medicine, 23-26
Sept 2014, Nis, R. Serbia.
Markovski, Velo and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Shishkova, Dijana and
Debreslioska, Angela (2014) Епидемиолошки карактеристики на грипот во Р. Македонија.
In: 5-th Congress of Macedonian Microbiologists with International Participation, 28-31 May
2014, Ohrid, Macedonia.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and Danilova, Marina (2014)
Marine mammal Brucella species – potential new re-emerging pathogens (Brucella видови кај
морски цицачи- нови потенцијално опасни патогени микроорганизми). In: 5-th Congress
of Macedonian Microbiologists with International Participation, 28-31 May 2014, Ohrid,
Macedonia.
Markovski, Velo and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Angelovska, Bistra
(2014) Хепатитис Б. In: Научен симпозиум: Ризични пациенти, ризични состојби во
стоматологијата, 29 March 2014, Stip, R. Makedonija.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and Angelovska, Bistra (2014)
Значење на HIV/AIDS во денталната медицина. In: Научен симпозиум: Ризични пациенти,
ризични состојби во стоматологијата, 29 March 2014, Stip, Macedonia.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and Danilova, Marina and
Jovevska, Svetlana (2013) Combating brucellosis - new trends and new challenges. In: Naučnostručni simpozijum “Bruceloza u Jugoistočnoj Evropi”, 16-19 Oct 2013, Nis, Serbia.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and Bosnakovski, Darko
and Mrenoski, Slavco (2013) Control of Human Brucellosis in Endemic Area - Challenge for
Veterinary and Human Medicine. In: IX Kongres mikrobiologa Srbije, 30 May - 01 June 2013,
Beograd, Srbija.
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Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo (2013) Francisella Tularensis
- Potential Biological Agent. In: The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 15-18 May
2013, Tirana, Albania.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Mrenoski, Slavco and Markovski, Velo and
Bosnakovski, Darko (2013) Human Brucellosis in Macedonia: Past and Present. In: The 5th
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Доцент д-р Вело Марковски е доктор по медицински науки и единствен пријавен кандидат
на конкурсот за избор на еден наставник во наставно – научно звање од областа инфектологија.

Неговата научноиcтражувачка работа е главно фокусирана на инфективните и сексуално
преносливите заболувања. Покрај тоа, кандидатот дава голем придонес во студирањето и
синтезата на нови витамини што потенцијално може да се применуваат во разни гранки на
медицината, како инфектологијата и дерматовенерологијата. Доцент д-р Вело Марковски е
автор на 60-тина трудови публикувани во списанија со импакт фактор, како и во меѓународни
научни списанија од областа на медицинските науки. Доцент д-р Вело Марковски дава
голем придонес во развојот на клиничката медицина на Факултетот за медицински науки
при УГД - Штип. Тој е автор на еден учебник, една монографија, една скрипта и еден
практикум наменети за студентите што студираат на Факултетот за медицински науки при
УГД - Штип. Неговото искуство од областа на инфективните болести е неспорно, додека
неговите експертизи од областа на инфектологијата се значителни за институциите во
Македонија при справувањето со голем број инфективни заболувања.
Врз основа на приложениот материјал, како и личното познавање на кандидатот,
Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
да го избере доцент д-р Вело Марковски во звање вонреден професор во наставнонаучната област инфектологија на Факултет за медицински науки при УГД - Штип.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Никола Пановски, редовен професор на
Медицински факултет, УКИМ, Скопје, претседател, с.р.
Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов, редовен професор, Факултет
за медицински науки, УГД Штип, член, с.р.
Проф. д-р Тане Маркоски, редовен професор, Факултет
за медицински науки УГД Штип, член, с.р.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ НА
доцент д-р Вело Марковски

Р.
бр.
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2.
3.
4.
Р.
бр.

2.

3.

Наставно-образовна дејност
Во земјава
број
поени
Избран во доцент на ФМН при УГД - Штип
(во декември 2012)
Рецензиран учебник (реден број 8)
Рецензирана скрипта (реден број 10)
Рецензиран практикум (реден број 11)
ВКУПНО

Научноистражувачка дејност и стручноуметнички активности

Труд со оргинални научни резултати објавен
во научно/стручно списание опфатено во
(СЦИ / ЦА / останати)
Кандидатот има 5 труда публикувани во
списанија со фактор на влијание (трудовите
со реден број од 1 д 5)
Кандидатот има 2 (два) труда публикувани
во меѓународни научни списанија и
тоа трудовите од 6 и 7 опишани во овој
извештај
Труд со оригинални научни резултати,
објавени во зборник од трудови на научен
собир
Во странство – кандидатот има вкупно
23 труда објавени или презентирани на
интернационални научни манифестации,
трудовите со реден број 12-34, од нив 4 се
во странство (реден број 31 до 34)

ВКУПНО
Р.
Стручно-апликативна дејност и
бр.
организациско-развојна дејност

5.
6.

Поени

Учесник во научен проект во странство
(DAAD From Molecules to Functionalized
Materials, Germany 2013-2016)
Објавена
книга
(монографија)
во
странство (реден број 9)
ВКУПНО
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ
ОБЛАСТИ (НО, НИ, САОР)

Во странство
број
поени

Вкупно

1

30

30

1
1
1

15
8
4

15
8
4
57
Поени

Во земјава

број

20

поени

1

Во странство
број

поени

Вкупно

5

9

45

2

6

12

4

2

28

85
Поени
Во земјава
број
поени

Во странство
број
поени

Вкупно

1

8

8

1

15

15
23
165

89

