
                 ДO: 
НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 
            ИЗВЕШТАЈ 

ЗА  ИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОВИЦИ 
ПРЕДМЕТИ: КАРДИОЛОГИЈА И КЛИНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ  ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ  ВО ТЕТОВО 

 
Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки на 

Универзитетот во Тетово аркивски број 28-1982/2 од датум 26.08.2022.врз основа на 
објавениот конкурс на 02.07.2022 на дневниот печат ;Kоха”и „Слободен печат“, именувана 
е рецензентска комисија за избор на наставник од областа Kлиничка Mедицина (302) од 
областа: Кардиологија (30209) и Друго (30225) од класификацијата на научни области, 
области и истражување според меѓународната класификација на Fraskat) кое се состои од: 

1. Проф.д-р Sadi Bexeti - претседател , редовен професор на Факултетот за 
медицински науки, Универзитет во Тетово, Тетово. 

2. Проф. д-р Лутфи Зилбеари - член , вонреден професор на Факултетот за медицински 
науки, Универзитет во Тетово, Тетово. 

3. Проф. Fatmir Ferati-член , редовен професор на Факултетот за медицински науки, 
Универзитет во Тетово, Тетово. 

 
Горенаведената комисија, по прифаќањето на материјалите доставени на конкурсот, го 

доставува горенаведениот наслов на: 

Referat 

На 02.07.2022 година во дневниот весник „Коха“ и „Слободен печат“ беше објавен 
конкурс за избор на наставник на  Факултетот за Медицински науки за предмети од областа 
на медицината, односно по предметите: Кардиологија ( 30209 ) и Друго ( 30225) 

Предметната комисија по проверка на доставените материјали утврди дека на 
конкурсот е пријавен кандидат и тоа: 
 
 

1. Др. сци.мед . Нexbedin Abazi 
 

Др.сци.мед. Нexbedin Abazi е роден на 25.11.1977 година во тетовското село 
Xep~i[te. Основното училиште со одличен успех го заврши во родното село.Со одличен 
успех го заврши средното образование во тетовската гимназија „Кирил Пејчинович“ во 
Тетово. 
Во 1995 година Др.сци.мед. Нexbedin Abazi се запишува на Медицинскиот Факултет на 
Универзитетот „ Св.Кирил и Методиј„ во Скoпје. 



По дипломирањето на факултетот и завршувањето на праксата од 6 месеци 
предвидена со законот на РСМ, Др. сци .мeд. Нexbedin Abazi успешно го заврши 
лекарскиот испит за лиценцирање и се стекна со право на автономно вработување и во 
2004 година се вработuva vo Sektorot za za za[tita na lica koi rabotat so izvori na 
Jonizira~ko zra~ewe , каде работи до Avgust 2007 година. 

Во Oktomvr 2007 година Др .сци .мед. Nexbedin Abazi се запишува на 
специјализација по Интерна медицина на Медицинскиот факултет по Катедрата за 
Интерна Медицина на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Vo Septemvri 
2008 Dr. Nexbedin Abazi se vrabutuva kako lekar po Op[ta Medicina vo P.Z.U 
Albi Medika Tetovo, kade rabote[e edna godina.Во април 2013 година др.сци.мед. 
Nexbedin Abazi успешно го брани специјалистичкиот испит и ја освојува титулата 
„Специјалист по интерна медицина - интернист“ .  Vo 2014 godina se vrabotuva kako 
lekar specijalist Internist pri P.Z.U Fi-Ol Tetovo, od kade vo 2015 година 
др.сци.мед. Nexbedin Abazi preminuva во Клиничката болница во Тетово- Interno 
oddelenie kade raboti kako lekar specijalist po Interna Medicina.   

Во Septemvri 2015 година Др.сци.мед. Nexbedin Abazi е избран за асистент од 
областа на Клиничко Испитување и Интерна Медицина на Медицинскиот Факултет во 
Тетово , Универзитетот во Тетово. . 

Во Septemvri 2015 година Др.сци.мед Nexbedin Abazi го продолжува своето 
образование за абдоминален ултразвук vo Klinikata za Radiologija vo Клиничкиот 
Центар-Skopje.  

Во март 2016 год. Др.сци.мед. Nexbedin Abazi се запишува на Супспецијализација 
по Кардиологија на Медицинскиот факултет ”Св.Кирил и Методиј” во Скопје и со голем 
успех го завршува во април 2018 година се стекнува со звање Супспецијалист Кардиолог . 

Во септември 2016, Др.сци.мед. Nexbedin Abazi година се избира Редовен асистент од областа 
на Интерна Медицина на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Тетово. Во ноември 

2016година Др.сци.мед. Nexbedin Abazi се запишува на трет циклус студии на Факултетот за 
медицински науки при Универзитетот во Тетово и успешно го завршува третиот циклус студии и на 

10.06.2022 година ја одбранил докторската дисертација на тема : „Potencijalnite  faktori 
na rizik za Kardiovaskularnite zaboluvawa kaj razli~nite vozrasni grupi i 
polovi“и ја добил титулата доктор на медицински науки. 

 Др.сци.мед. Nexbedin Abazi е автор и коавтор на голем број научно-изворни 
трудови објавени во земјата и во странство. 
Др.сци.мед. Nexbedin Abazi е познавач на неколку странски јазици кои одлично ги 
зборува и пишува (англиски, germanski,  македонски , српски , хрватски) со што исто така 
се служи за збогатување на своето медицинско знаење. 

Др.сци.мед  Nexbedin Abazi со активно присуство учествува со научни трудови и 
усни излагања на сите конференции со меѓународно учество организирани од Факултетот 
за медицински науки и Универзитетот во Тетово. 

Др.сци.мед. Nexbedin Abazi со активно учество учествува со научни трудови и 
усни излагања на сите конференции со меѓународно учество организирани од Здружението 
на лекари Албанци на Република Северна Македонија. Др.сци.мед. Nexbedin Abazi е 



активен учесник со усни презентации на оригинални трудови на конгреси, секции и 
конференции организирани од Здружението на кардиолози на РСМ.Во 2019 година 
,Др.сци.мед. Nexbedin Abazi по повод Светскиот ден на здравјето, добива 
благодарност од Здружението на лекари Албанци при Република Северна Македонија за 
придонесот во областа на медицината во регионот. Od istoto zdru`enie po povod dent 

na zdravstvoto, Dr. Nexbedin Abazi se odlikuva so Blagodarnica za ulogata vo 
borbata protiv pandemijata na KOVID-19. 

Др.сци.мед Nexbedin Abazi е член на: 
- Lekarska Komora na Rebublika Severna Makedonija 

- Здружение на лекари Албанци во Република Северна Македонија. 
- Здружение на кардиолози во Република Северна Македонија. 
- Evropskoto Zdru`enie po Kardiologija 

-Amerikansko-Albanskata Medicinska asocijacija 

Др.сци.мед. Nexbedin Abazi е номиниран од Лекарската комора на Северна 
Македонија за предавач на некои од најсовремените теми како што се: 

1. Хипертензија кај пациенти со Metabolen Sindrom 
2. Ventrikularna Tahikardija Kako i Koga? 
3. Akutni Komplikacii na Akuten Holecistit 
4. Dislipidemiite kaj pacienti so PCI 
5. Dilemite kaj rezistentnite Hipertenzi 
6. NSTEMI, dilemi i re{enija 
 

 
 
 
 
 
 

◆ СПИСОК НА НАУЧНИ РАБОТИ 

 
 

1. Екрем Исмани, Надир Ајрули , Неџбедин Абази, Едона Исмани, „Мерки за 
зголемување на бројот на волонтери крводарители во општина Тетово од 2010-2017 
година“, Книги на апстракти, ISCFMS2018. 

2. Ајрули Надир , Абази Неџбедин, Исмаили Ќемал, „Кардиоваскуларни компликации 
кај пациенти со COVID-19, МЕДИКУС, ISSN 1409-6366 UDC 61 Vol. 26 (2) -2021 
година 

3. Надир Ајрули , Валон Асани, Неџбедин Абази, Беќир Ајрули, „Ишемичка срцева 
болест, правилниот начин на лекување и неговото време ги спречува компликациите 
и ја подобрува прогнозата“, Книга на апстракти, ICFMS2017 

4. Неџбедин Абази, Валон Асани, Теута Абази, Надир Ајрули , „Синдром на 
компартман во горните екстремитети со извештај на случај“, Книга на апстракти, 
ICFMS2017 



5. Јусуф Шабани, Лутфи Зилбеари, Надир Ајрули, Неџбедин Абази, Теута Абази, 
„Причини и методи за дијагностицирање на рак на желудник“ Книга на апстракти, 
ICFMS2016 

6. Надир Ајрули, Неџбедин Абази, Екрем Исмани, Илми Јашари, „Вредностите на 
срцевиот тропонин кај акутен коронарен синдром“, Acta Medica Balkanika, кн. 4, 
бр.7-8, стр.1-175, Тетово 2019 г. 

7. Надир Ајрули, Неџбедин Абази, Екрем Исмани, Илми Јашари, „Вредностите на срцевиот 
тропонин кај акутен коронарен синдром“, Acta Medica Balkanika, кн. 4, бр.7-8, стр.1-175, 
Тетово 2019 г. 

8. Nexbedin Abazi, Teuta Abazi, Nadir Ajruli, "Nivoto na CRP kaj Akutna Koronarna 
Bolest" Kniga na abstrakti, ISCFMS2016  

9. Nexbedin Abazi, Sadi Bexeti, Teuta Abazi, Nadir Ajruli "Anomaliite na 
Koronarnite Sadovi"  МЕДИКУС, ISSN 1409-6366 UDC 61 Vol. 26 (2) -2021 година 

 
 

 

 НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Др.сци.мед. Nexbedin Abazi во рамките на наставно-образовната дејност на 
Факултетот за медицински науки при Универзитетот во Тетово, одржува вежби по 
предметите: Клиничко Испитување I и II и Интерна Медицина I и II на студиската програма: 
Општа медицина. 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор на наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички повици на Универзитетот во Тетово, кандидатот 
Др.сци.мед. Nexbedin Abazi од наставно-образовната дејност има остварено вкупно 199.8 
бода. 

 
 
 

 НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Покрај ангажирањето во наставниот процес, кандидатот се занимава и со научно 
истражување од областа на медицинските науки. 

Научно-истражувачката дејност на кандидатот се состои од научни прилози објавени 
во меѓународни научни списанија, со учество на научни собири. 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор на наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички повици на Универзитетот во Тетово, кандидатот 
Др.сци.мед. Nexbedin Abazi има реализирано вкупно 25,2 поени од научно-
истражувачката дејност . 

 



 ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ - ПРИМЕНА 
 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор на наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички повици на Универзитетот во Тетово, кандидатот 
Др.сци.мед. Nexbedin Abazi. во оваа активност има акумулирано 4 бода. 

 ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор на наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички повици на Универзитетот во Тетово, кандидатот 
Др.сци.мед. Nexbedin Abazi во оваа активност има акумулирано 12 бода. 

 
ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗБОРЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАСТАВНО-НАУЧЕН ПОВИК 

 
Во следните прилози е приложен образецот за Извештајот за избор во наставно-

научната струка. Кандидатот Др.сци.мед. Nexbedin Abazi има собрано вкупно 241 бодови, 
и тоа: наставно-образовна дејност 199.8, научно-истражувачка дејност 25,2 бода, стручно-
апликативна дејност 4 бода и дејност од поширок интерес 12 бода. 
 
 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР НА 
ПОВИК точка 

НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ 199.8 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 25.2 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ – ПРИМЕНА 4 

ШИРОКА ДЕЈНОСТ 12 

во целост 241 
 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на погоре изнесениот преглед, како и од податоците во прилогот, 

Рецензентската комисија позитивно ги оценува активностите во наставно-образовната, 
научно-истражувачката дејност и дејноста од поширок интерес и констатира дека 
кандидатот Др.сци.мед Nexbedin Abazi согласно Уредбата за критериумите и постапката 
за избор на наставно-научни, научно-наставни, научни, наставно-стручни и соработнички 
повици на Универзитетот во Тетово, има собрано вкупно 241 поени од стручни референци, 
со ова го надмина минималниот број на бодови што мора да се постигнат за избор во 
наставно-научна струка : Доцент  од областа КАРДИОЛОГИЈА и друго  



Рецензентска комисија врз основа на горенаведените податоци за општата дејност 
на кандидатот и согласно Законот за високо образование на Република Северна Македонија, 
согласно Уредбата за посебни критериуми за постапката за избор на наставно-научни, 
наставни повици - стручен и соработник на Универзитетот во Тетово, има чест и 
задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински 
науки при Универзитетот во Тетово, кандидатот Др.сци.мед. Nexbedin Abazi да биде 
избран во научното наставно звање Доцент со наслов за предметите од областа на 
кардиологија (30209) и друго (30225) од класификацијата на научни области, области и 
истражувања според меѓународната класификација на Фраскат) . 

 

Тетово, Septemvri  2022 година, 

 

Рецензентска комисија: 

 

1. Проф.Dр.  Sadi Bexeti - претседател , 

  

 
 

2.Проф.Dр.  Лутфи Зилбеари - член , 

 
 
 
3.Проф. Dr. Fatmir Ferati- член , 
 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

                                                        ПРИЛОГ 

ЗА ИЗБОРНИОТ ИЗВЕШТАЈ ВО НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ПОВИК 

 
Кандидат:  Др.сци.мед Nexbedin Abazi  

Институција: Факултет за Медицински Науки - Универзитет во Тетово, Тетово 

Научна област: Кардиологија  

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Бр. Име на активност Пресметка ознаки 
1 Одржување на предавања и вежби на прв циклус на студии  30.6 

 Во 2015 година асистент по предметот Клинички преглед II 15x3x3x0,04 5.4 
 Во 2015 година асистент по интерна медицина II 15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2015 \ 2016 година асистент по предметот Клинички 
преглед И 

15x3x3x0,04 5.4 

 Во 2015 \ 2016 година асистент по предметот Интерна 
медицина И 

15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2016 година асистент по предметот Клинички преглед II 15x3x3x0,04 5.4 

 Во 2016 година асистент по предметот Интерна медицина 
II 

15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2016 \ 2017 година асистент по предметот Клинички 
преглед И 

15x3x3x0,04 5.4 

 Во 2016 \ 2017 година асистент по предметот Интерна 
медицина И 

15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2017 година асистент по предметот Клинички преглед II 15x3x3x0,04 5.4 
 Во 2017 година асистент по интерна медицина II 15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2017 \ 2018 година асистент по предметот Клинички 
преглед И 

15x3x3x0,04 5.4 

 Во 2017 \ 2018 година асистент по предметот Интерна 
медицина И 

15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2018 година асистент по предметот Испит Клик II 15x3x3x0,04 5.4 

 Во 2018 \ 2019 година асистент по предметот Интерна 
медицина И 

15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2019 година асистент по предметот Клинички преглед II 15x3x3x0,04 5.4 

 Во 2019 година асистент по предметот Интерна медицина 
II 

15х6х3х00,4 10.8 

 Во 2019 \ 2020 година асистент по предметот Интерна 
медицина И 

15x6x3x0,04 10.8 



 Во 2020 година асистент по интерна медицина II 15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2020 \ 2021 година асистент по предметот Интерна 
медицина И 

15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2021 година асистент по интерна медицина II 15x6x3x0,04 10.8 

 Во 2021 \ 2022 година асистент по предметот Интерна 
медицина И 

15x6x3x0,04 10.8 

 
Во 2018 година асистент по предметот Интерна медицина 
II 

15x6x3x0,04 10.8 

 
Во 2018 \ 2019 година асистент по предметот Клинички 
преглед И 

15x3x3x0,04 

 

5.4 

 Вкупно бодови од наставно-образовната дејност  199.8 
 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Бр. Име на активност Бодови 
1 Одбранета теза / 

1.1 
Докторат по биомедицина, тема: „ Potencijalnite faktori na rizik 
za Kardiovaskularnite zaboluvawa kaj razli~ni vozrasni grupi i 
polovi“ 

/ 

1.2  / 

2 Trudovi со оригинални научни резултати, објавени во научно/стручно 
референтно списание со меѓународен уредувачки одбор 

 

2.1 
Екрем Исмани, Надир Ајрули , Неџбедин Абази, Едона Исмани, „Мерки за 
зголемување на бројот на волонтери крводарители во општина Тетово од 2010-
2017 година“, Книги на апстракти, ISCFMS2018. 

3.6 

2.2 
Ајрули Надир , Абази Неџбедин, Исмаили Ќемал, „Кардиоваскуларни 
компликации кај пациенти со COVID-19, МЕДИКУС, ISSN 1409-6366 UDC 61 
Vol. 26 (2) -2021 година 

3.6 

2.3 
Надир Ајрули , Валон Асани, Неџбедин Абази, Беќир Ајрули, „Ишемичка срцева 
болест, правилниот начин на лекување и неговото време ги спречува 
компликациите и ја подобрува прогнозата“, Книга на апстракти, ICFMS2017 

3.6 

2.4 
Неџбедин Абази, Валон Асани, Теута Абази, Надир Ајрули , „Синдром на 
компартман во горните екстремитети со извештај на случај“, Книга на апстракти, 
ICFMS2017 

3.6 

2.5 
Јусуф Шабани, Лутфи Зилбеари, Надир Ајрули, Неџбедин Абази, Теута Абази, 
„Причини и методи за дијагностицирање на рак на желудник“ Книга на 
апстракти, ICFMS2016 

3.6 



2.6 
Elezi Be]ir, Abazi Teuta, Abazi Nexbedin "Akuten Holecistit, 
Konfrontacija naoperativnite podatoci i  klini~ko dijagnosticiranite" 
MEDIKUS UDC 61 Vol.6 Br.2  2016 г. 

3.6 

2.7 
Надир Ајрули, Неџбедин Абази, Екрем Исмани, Илми Јашари, „Вредностите на 
срцевиот тропонин кај акутен коронарен синдром“, Acta Medica Balkanika, кн. 4, 
бр.7-8, стр.1-175, Тетово 2019 г. 

3.6 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ - ПРИМЕНА 
 
Бр. Име на активност: бодови 
1 Учество во активности 4 

1.1 Презентација на академската понуда на Универзитетот во Тетово во 
средните училишта за учебната 2018/2019 година 1 

1.2 Презентација на академската понуда на Универзитетот во Тетово во 
средните училишта за учебната 2019/2020 година 1 

1.3 Презентација на академската понуда на Универзитетот во Тетово во 
средните училишта за учебната 2020/2021 година 1 

1.4 Учество во изработката на студијата за акредитација, односно 
реакредитација на студиски програми: медицински сестри, акушерство и 
физиотерапија 

1 

 Вкупно бодови од применетата професионална дејност 8 
 

ШИРОКА ДЕЈНОСТ 
 
Бр. Име на активност бодови 

1 Член на организацискиот совет или програмер на меѓународниот 
научен/стручен собир 3 

1.1 
Втора меѓународна научна конференција „Здравствени предизвици на 21 век“, 
Факултет за медицински науки , Универзитет во Тетово, 1 3 - 14 октомври 2017 
г. 

1 

1.2 Трета меѓународна научна конференција, Факултет за медицински науки , 
Универзитет во Тетово, 8 - 10 ноември 2018 г. 1 

1.3 Четврта меѓународна научна конференција, Факултет за медицински науки , 
Универзитет во Тетово, 15 - 17 мај 2019 г. 1 

2 Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно списание 1 
2.1 Уредувачки одбор: '' Acta Medica Balkanica '' - International Journal of Medical 

Sciences, ISSN: 2545 - 4110. 1 
3 Член на универзитетската комисија 3 

3.1 Член на Комисијата за рангирање на студенти на прв циклус на студии 
(академска 2019/2020 година) 1 

3.2 Член на Комисија за рангирање на студенти на прв циклус на студии (академска 
2020/2021 година) 1 

3.3 Член на Комисија за приемен испит на студенти на прв циклус на студии 
(академска 2020/2021 година) 1 



4 Водечка позиција 3 
4.2 ЕКТС координатор, Факултет за медицински науки, Универзитет во Тетово, 

октомври 2017 - октомври 2021 година 3 
5 Студија став 2 

5.1 Двонеделен студиски престој на Универзитетот во Тракија, Едрене, Турција. 
01.08.2015-14.08.2015 г. 1 

5.2 Еднонеделен студиски престој на Универзитетот во Приштина, Приштина, 
Косово. 15.05.2019-30.05.2019 г. 1 
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