
Б И О Г Р А Ф И Ј А 

 

1. ПРЕЗИМЕ:    КОЧУБОВСКИ   

2. ИМЕ:    МИХАИЛ   

3. ДАТУМ НА РАЃАЊЕ:  22.07.1958 

4. НАЦИОНАЛНОСТ:  Македонец 

5. ОБРАЗОВАНИЕ:   Доктор на медицински науки 

 

Институција: 1. Институт за јавно здравје на 
Република Македонија  

2. Медицински факултет Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ Скопје 

3. Гарнизонска амбуланта Битола 

Дата:   од (месец/година) 

             до (месец/година) 

1. 1991-2014 
2. 1993-2014 
3. 1986-1990 

Позиција: 1. Раководител на Сектор за 
здравствена екологија 

2. Вонреден професор – Катедра по 
хигиена 

3. Началник на Здравствена станица 

 

6. ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК:  

 

Јазик Пишува Зборува Чита 

Македонски Мајчин јазик 

Англиски х х Х 

Француски х х х 

Бугарски х х х 

Српски х х х 

Хрватски х х х 

Руски  х х 

 

7. ЧЛЕНСТВО ВО  

ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕЛА:   
 Од 17.12.2013 година 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). 

 Од 28.11.2013 година Претседавач на Управниот Комитет на Пан-Европската 
Програма за транспорт, здравје и животна средина (THE PEP – Transport Health 
Environment Pan-European Programme). На 4-тиот состанок на високо ниво на 
ТНЕ РЕР бил претседавач во Париз од 14-16.04.2014 година. 

 Oд 07.11.2013 година 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). 

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

 Од 13.03.2013 година член во Работна група за јавно здравство, земјоделие и 
храна (JHAFG) при НАТО во Брисел. 

 Со решение од Министерот за здравство од 27.12.2012 година назначен за 
Национален координатор за климатски промени и здравје од здравствениот 
домен со СЗО и другите агенции од ООН. 
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 Главен и одговорен Уредник на VOX MEDICI научно списание на Лекарска 
Комора на Република Македонија од јуни 2012 година. 

 Член на Националниот Совет за води од 2011 година. 
 Со решение од Министерот за здравство од 2007 година назначен за 

Национален соработник со СЗО за подготовка и одговор на здравствениот 
сектор при кризни состојби. 

 Со решение од Министерот за здравство од 2008 година назначен за 
Национален соработник со СЗО за Протоколот за вода и здравје. 

 Научен Директор на BENA (Balkan Environmental Association - Балканското 
здружение за животна средина) oд 2006 година. 

 

8.  ДРУГИ СПОСОБНОСТИ: Работа со компјутер (МЅ Office - WORD, 
EXCEL, POWER POINT, GIS SOFTWARE USER, GPS, Statistica 7.0) 

 

9. МОМЕНТАЛНА ПОЗИЦИЈА:  Раководител на Сектор за 
здравствена екологија при Институт за јавно здравје на РМ  

 

10. ГОДИНИ ВО ФИРМАТА:  22 години 
 

11. КЛУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА:  Менаџирање на работата во Секторот за 

здравствена екологија и Оддлението за безбедност на вода и санитација на животна 
средина; Донесување одлуки; Менаџирање на хуманите ресурси, координација на 
ресурси и активности; буџетирање во јавното здравје; ОВЖС (оценка на влијанието на 
животната средина); ОВЗЖС (оценка на влијанието на животната средина на здравјето); 
Климатски промени и влијание на здравјето на луѓето; Квалитет на Вода за пиење, 
природни минерални води и води за капење; Управување со цврст отпад и отпадни 
води; Упрваување со медицински отпад; Квалитет на амбиентниот воздух; POPs – 
перзистентни органски загадувачи; Здравствено-еколошки аспекти на тешките метали; 
Подготовка за одговор при кризни сосотојби на здравствениот систем и др.; 
Координација/менаџирање на домашни и меѓународни проекти во полето на 
здравствена екологија. 

 

12. ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО: 

 

Дата:    

од (месец/година) 

до (месец/година) 

 
Март 1991 година 
Тековно 2014 година 

Место Скопје 

Фирма Институт за јавно здравје на РМ 

Позиција Раководител на Сектор за здравствена екологија 

Опис на работите Менаџирање со секторот 

 

Дата:    

од (месец/година) 

до (месец/година) 

 
февруари 1986 година 
февруари 1992 година 

Место Битола 

Фирма Гарнизонска амбуланта 

Позиција Началник на здравствена станица 

Опис на работите Менаџирање со секторот 

 

13. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА: 

 Стручно 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. 



 3 

 Специјализација по хигиена завршил во 1993 година.  
 Помлад асистент по предметот хигиена со социјална медицина и медицина на 

трудот избран на 26.05.1993 година. година избран, 06.06.2000 година реизбран 
за асистент на предметот хигиена со медицина на трудот од страна на Деканот 
на Медицински факултет - Скопје. На 07.10.2003 година реизбран за асистент на 
предметот хигиена од страна на Деканот на Медицински факултет - Скопје. Во 
исто време бил и секретар на Катедрата по хигиена со медицина на трудот, два 
мандати. 

 Работи како специјалист по хигиена и докажан како одличен стручњак за 
проблематиката од аспект на здравствената екологија.  

 Одбранил докторска дисертација “Дејството на оловото од амбиентниот воздух и 
евалуација на здравствената состојба кај училишна популација”, на Медицински 
факултет-Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, во 2004 год.  

 На 28.01.2005 година е промовиран за доктор на медицински науки од Ректорот 
на УКИМ-Скопје, диплома бр.2.144.  

 На 31.03.2005 година е избран за Доцент на Медицински факултет-Скопје по 
предметот Хигиена на Медицински факултет при УКИМ-Скопје. 

 На 28.12.2009 година бил избран за Вонреден професор на Медицински 
факултет-Скопје по предметот Хигиена со на Медицински факултет при УКИМ-
Скопје. 

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

 Водел и учествувал во многу меѓународни и домашни стручни и научни проекти 
“Рани здравствени ефекти кај детска популација во услови на загаден воздух” 
УНИЦЕФ. Од 2002-2003 год. 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 
експерт во работни групи за води и отпадни материи за изработка на ЛЕАП за 
Скопје, спонзориран од ГТЗ. Во 2003 год. учествувал 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. Во 2004 локален експерт во проектот “Национален 
план за управување со цврстиот отпад и физибилити студии”, проект на ЕУ, 
раководен од ЕАР. Од март 2005 година локален експерт во проектот 
“Подобрување на користење на водите од речниот слив Злетовица”, Pacific 
Consultants International, Japan (PCI), Градежен Институт-Македонија, и 
координиран од МЗШВ. Во 2004-2005 година 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. Од 2005-2007 
година учествувал како соработник-истражувач во Проектот “Евалуација на 
прекуграничното загадување на реката Вардар и влијание врз здравјето на 
луѓето и животната средина” финансиран од Министерството за образование и 
наука. Од 2007-2008 година клучен експерт на проект на ЕУ “Управување со 
медицинскиот отпад”, раководен од ЕАР во соработка со Grontmij&Carl Bro as, 
Danemark. Од 2009-2010 година 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 
координирал “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 учествувал како Национален експерт во 
Проектот “Координативна поддршка при итност на Општина Струмица” рамка за 
интегрирана проценка на потребите, спонзориран од УНДП и СЗО. 

 Партиципирал како предавач на NATO ASI (Advanced Scientific Institute) 
“Chemicals as intentional and accidental global environmental threats” во Боровец, 
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Бугарија од 16-26.11.2005 год. Предавач на NATO ARW (Advanced Research 
Workshop) “Nanotechnology - toxicological issues and environmental security” во 
Варна, Бугарија од 12-17.08.2006 год. Учествувал како времен советник на СЗО, 
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 год. Учествувал на обука за Јавно 
здравство пред распоредување во организација на СЗО од 15-28.04.2007 год. во 
Москва. Бил учесник на обука за Јавно здравство и управување во вонредни 
состојби во организација на СЗО од 16-26.06.2008 год. во Израел - сертификат 
од СЗО, Министерство за здравство, Министерство за надворешни работи и Тел 
Авив Универзитет од Израел. Предавач на NATO ASI “Exposure and risk 
assessment of chemical pollution - contemporary methodology” во Боровец, 
Република Бугарија од 1-10.07.2008 год. Бил Директор на NATO ARW 
“Environmental heavy pollution and effects on child mental development - risk 
assessment and prevention strategies” во Софија, Бугарија од 28.04-01/05/2010 
год. Од 08-12.11.2010 учествувал на EUROTOX ADVANCED TOXICOLOGY 
COURSE, во Софија, Бугарија. Предавач на NATO ARW “Drinking water protection 
by integrated management of contaminated land” во Белград, Србија од 21-
23.03.2011 год. Бил 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 год. 
во Анкара, Турција. Учесник на обука за “Известување, детекција и проценка на 
закани по јавното здравје” во организација на ECDC од 18-21.10.2011 год. во 
Стокхолм, Шведска. Предавач на NATO ASI “Environmental security assessment 
and management of obsolete pesticides in Southeast Europe” во Варна, Бугарија од 
11-17.09.2012 год. Бил учесник на меѓународна обука за “Имплементација на 
Меѓународниот здравствен правилник” во организација на СЗО од 11-13.12.2012 
год. во Будва, Црна Гора. Учесник на “Европски стратешки состанок за 
имплементација на Меѓународниот здравствен правилник” во организација на 
СЗО од 26-27.12.2012 година во Луксембург, Луксембург. Бил 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.  

 Добитник на диплома во 1998 година и плакета од Македонското лекарско 
друштво во 2007 година.  

 Бил секретар на првиот Конгрес на лекарите од превентивна медицина на 
Македонија - со меѓународно учество, во Охрид од 06-10.10.1998 година.  

 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 и 2011-2013 година бил член на Локалниот Советодавен 
Одбор на РЕЦ (Регионален Еколошки Центар-Будимпешта) за РМ. 

 Од Мај 2000 година член на Комисијата за заштита од заразни болести, при 
Министерството за здравство на Република Македонија. 

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

 Од 2001-2014 година Национален соработник од МЗ со СЗО/УНЕЦЕ учествувал 
на многу конференции за Пан-Европската Програма “Здравје, животна средина и 
транспорт” (ТHЕ РЕР). Од 22.09.2008 година е номиниран за член на Бирото на 
ТНЕ РЕР, а од 2013 е Претседавач на ТНЕ РЕР. 

 Од мај 2003-2007 година бил потпретседател на Управниот Одбор на 
Здружението на докторите специјалисти по хигиена и здравствена екологија. 

 Од Лекарска Комора е акредитиран за испитувач за спроведување на стручниот 
испит на здравствените работници со високо образование. 

 Од 2005 година сум член на Технички Комитет ТК-17 Квалитет на воздух и од 
2007 година во ТК-3 Квалитет на вода во ИСРМ. 

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

 Од 2006 година назначен за Национален соработник од Министерство за 
здравство со Светска здравствена организација за “Подготовка на здравството 
за кризни состојби”. 
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 Од 2007 година номиниран од МЗ со УНЕЦЕ и Светска здравствена 
организација за “Протоколот за вода и здравје”. 

 Во декември 2008 година е публикуван Учебникот “Хигиена и здравствена 
екологија” каде што е уредник и автор. 

 Ментор бил на повеќе кандидати за специјалисти по хигиена, магистри и 
докторанти по јавно здравство, дипломски работи, член на рецензиони комисии 
за докторска дисертација и магистерски трудови и специјалистички теми. 

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

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

 Член на Комисија за спроведување на испитот за полагање на стручен испит за 
отпад при МЖСПП од 27.03.2009 година. 

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

 На 24.04.2009 година назначен за член на Нормативна комисија, Наставен 
одбор, Одбор за последипломски студии, Одбор за јавно здравство и Кадровски 
одбор на Медицинскиот факултет-Скопје. 

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

 Од 07.12.2009 година член на Национален совет за води. 
 Од 10.12.2009 година член на Извршен Одбор на Македонско здружение на 

учесници на курсеви на Јапонската Агенција за меѓународна соработка (МАК-
ЈАМС). 

 Од 2010 до 2012 година на Факултетот за медицински науки–Штип предавал 
хигиена со медицинска екологија. 

 Aвтор е на 147 научни трудови во релевантни меѓународни научни списанија, и 
голем дел од нив се со импакт фактор. Бил и рецензент на повеќе научни 
трудови во неколку релевантни меѓународни научни списанија. Член на 
уредувачки одбор на Journal of Environmental Protection and Ecology, меѓународнo 
научнo списаниe со импакт фактор. 

 Со Одлука на Општина Кисела Вода во од 21.12.2010 година именувам за 
претставник на Училишниот одбор во ОУ “Невена Георгиева-Дуња”. 

 Експерт за оцена на влијанието на проектите врз животната средина од 
13.01.2011 година со потврда од МЖСПП. 

 Управител за управување со отпад од 16.01.2012 година со уверение од 
МЖСПП. 

 Во текот на 2011-14 година успешно менторирал 8 студенти Роми во рамките на 
Програмата за медицински стипендии за Роми - Компонента менторство. 

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

 Ментор е на 3 доктори за докторски студии на Медицински факултет-Скопје од 
2011 година. 

 Во февруари 2012 година е публикуван Учебникот “Хигиена со медицинска 
екологија” каде што е уредник и автор. 

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

 

 

27.06.2014 година    Проф. д-р Михаил Кочубовски, 

С к о п ј е  


