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 Поени 

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

 Поени 

Конкретна активност 

Josimovska, Verica (2015) Medical assistance in Pirava 1931 trught images. Medicus, 20 (3). pp. 
424-426. ISSN 1409-6366 
 
Josimovska, Verica (2015) Табу, време на страв и страдање, прогонувањето на 
Македонците во Бугарија во време на комунизмот (1944 -1989)од Стојко Стојков: 
рецензии-прикази. Гласник на институтот за национална историја, 59 (1-2). pp. 246-248. ISSN 
0583-4961 
 
Josimovska, Verica (2015) Болничко–превентивни установи во вардарскиот дел на 
Македонија под бугарска управна власт (1941 – 1944). Гласник, Институт за национална 
историја, 252 (1-2). pp. 177-183. ISSN 0583-4961 

 
Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission “American women’s hospitals” in Macedonia 
and Kosovo during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (2) (308). pp. 291-302. ISSN 
1409-6366 
 
Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission "American Women`s Hospitals" in Albania 
during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (1). pp. 98-105. ISSN 1409-6366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) The fate of the Jewish neighborhood in Stip 
after 11 March 1943. In: Евреите во Македонија, историја, традиција, култура, јазик и 
религија. Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје, pp. 59-66. ISBN 978-608-
65529-4-7 

 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 
место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

 Поени 

Конкретна активност 

 

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Девет децении од првата оперска 
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сцена на репертоарот на штипскиот театар. СУМ: Списание за уметност. pp. 
121-137. ISSN 1409-6455 
 
Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Придонесот на учениците и учителите од 
штипското образование низ историјата за афирмација на театарската традиција на 
Штип. Театарски гласник (82/83). pp. 96-101. ISSN 0351-9600 
 
Josimovska, Verica (2014) Педијатрија на подручју Македоније иѕмеђу два светска рата. In: 
Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова 
са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив 
"Тимочка крајина" Зајечар, pp. 101-108. ISBN 978-86-84483-24-1 
 
Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ 
Србији (уделу Македоније)У Првом светском рату. In: Историја медицине, фармације, 
ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа 
одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, 
pp. 45-50. ISBN 978-86-84483-24-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Јосимовска, Верица, 2015, Руската колонија во Штип меѓу двете светски војни,  Штип, 

(ISBN 978-608-4662-34-1) 

Јосимовска, Верица, 2015, Странските санитетски мисии во служба на детската 

заштита во Вардарскиот дел на Македонија (1917-1926), Штип, (ISBN 978-608-4662-35-8) 
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