
1 
 

Тодор Чепреганов 

 

Ред.

бр. 

Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно 
списание без импакт фактор  – 3 (три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

 

Cepreganov, Todor (2013) Владимир Полежиновски - шеф на југословенската воена мисија во 

Франкфурт (Германија)(1945-1948). Д-р Владимир Полежиновски - живот и дело (Кичево, 6 декември 

1912 - Скопје, 19 јуни 1980). pp. 85-96. ISSN 9989-159-50-5  

 

Cepreganov, Todor (2013) Христо Силјанов и Првата балканска војна. In: 100 години од Балканските 

војни, научен собир, 3-4 Dec 2012, Skopje, Macedonia 

 

Cepreganov, Todor (2013) Струмица и Струмичко во Балканските војни (сеќавања на очевидци во 

извештајот на Карнигиевата комисија). Струмица и Струмичко во времето на Балканските војни и 

Букурешкиот мировен договор. Материјали од научниот собир одржан по повод 60 години од 

основањето на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј -Струмица (1952-2012). 25-27 

Oct 2013. pp. 13-18. ISSN 978-608-65524-1-1 

 
 
 
 

=,3. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на меѓународна научна, уметничка 
конференција, конгрес и научно и стручно 
списание – 2 (два) поени   

 Поени 

Конкретна активност 

 
Меѓународна научна конференција „70 години од депортацијата на Евреите од Македонија“, МАНУ, 12 
март 2013, Скопје, со реферат „Холокаустот меѓу колективната меморија и историјата“. 
 
Меѓународна научна конференција „Кonzulska Бitola i istoriskite, sovremenite i idnite kulturni i umetniчki 
vrski meѓu Р. Мakedonija i Р. Сrbija“ со прилог „Балканот меѓу Балканските војни и Европа без граници – 
реалност или утопија“, Битола, 31 мај – 1 јуни (Епинал), 2013 
 
Научен собир сто години од Букурешкиот мировен договор со прилог „Балканските војни во мемоарите 
на Едвард Греј“, 30 октомври-1 ноември 2013, МАНУ-Скопје 
 
Научен собир „Балкан-луѓе, војни, мир“, 60 години од ИНИ со прилог „Од Сан Стефано до Букурешкиот 
мировен договор“, 4-5 ноември 2013, Ректорат-Скопје 

 
 

 
 

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 
поени. 

Конкретна активност 

 
Тодор Чепреганов, Македонија Туристички бисер. Туристички потенцијали и културно-историски 
знаменитости. Информативен деловен центар, Скопје 2013.565. (коавтор)  
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Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovich, Irena and Nikolova, Sonja and Nechev, Zoran (2013) 
Велика Британија и Македонија Грчко-југословенска Федерација (1941-1942) - Документи. 
Documentation. Институт за национална историја, Скопје.. 
 
Трајче Попов. Кинотека на Македонија, 2013. (коавтор) 
 
Македонија – Милениумски културно-историски факти, „Медија принт Македонија“, Универзитет „Евро 
Балкан“, I-IV, 2013. (коавтор) 

 

  Вкупно поени 19 
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