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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ОПШТЕСТВЕНИ
НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: ОДБРАНА, НАУЧНА ОБЛАСТ: ЕТИОЛОГИЈА НА
ЗАГРОЗУВАЊЕ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАЈЛО
АПОСТОЛСКИ“ ВО СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ШТИП
Со одлука бр. 03-11/25 од 15.03.2018 година донесена на 75-та седница на
Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“
Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, одржана на
15.03.2018 година, формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
звања во научното подрачје: општествени науки; научно поле: одбрана, научна област:
Eтиологија на загрозување на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“
Скопје, во следниот состав:
1. Д-р Стојан Кузев, редовен професор во пензија, Факултет за детективи и
криманилистика, Европски Универзитет –Скопје - претседател;
2. Д-р Николај Слатински, редовен професор, Воена академија „Георги Стојков
Раковски“ Софија - член;
3. Д-р Изток Презељ, вонреден професор, Факултет за општествени науки, Катедра по
одбрана, Универзитет во Љубљана - член;
Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Вечер“ и „Коха“ и на веб
страницата на Воената академија на 15-ти февруари 2018 година и во предвидениот
рок се пријавија: д-р Оливер Андонов, доцент на Воената академија - Скопје,
придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и д-р Игор Гелев,
потполковник, началник на одделение во Ј-2 во Здружена Оперативна Команда.
Врз основа на приложената документација од кандидатите, чест ни е на Hаставнонаучниот совет на Воената академија да му го поднесеме следниот
ИЗВЕШТАЈ
1.Доцент д-р Оливер Андонов
Прв кандидат, пријава бр.07-134/5 од 20.02.2018 година
Кандидатот, доцент д-р Оливер Андонов е роден на 27.02.1971 година во
Скопје, а живеел во Крива Паланка каде што и завршува основно образование. По
завршувањето на основното образование се запишува во Средното Воено Училиште на
Копнената војска „Маршал Тито“ во Сараево. Во текот на школувањето во периодот од
1985-1989 година престојува во Сараево и во Задар.
Средно училиште завршува во 1989 година во Средното Воено Училиште на
Копнената војска „Маршал Тито“ во Сараево во родот Артилерија, извидувачка и
топографско-геодетска служба, по што како артилериски подофицер во чин водник на
15.07.1989 година стапува во активна воена служба во ЈНА.
Дипломира на Институтот за одбрана на Филозофскиот факултет на
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје во 1999 година, со звање дипломиран

професор по одбрана-дефендолог, со завршена педагошка разлика во предметите и
академско оспособување за професор по предмети поврзани со одбраната, мирот и
безбедноста, со средна оценка на студиите 7,74.
Магистрира на истиот институт на мултидисциплинарните студии по одбрана,
безбедност и мир и развој во насоката мир и развој во 2007 година на тема
„Етнополитичката мобилизација и конфликтниот процес во Република
Македонија”, со просечна оценка 9,25.
Докторира на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот
факултет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во 2010 година на тема „Моделот за
рано предупредување на Европската унија и неговото влијание врз безбедносната
политика на Република Македонија” и се стекнува со звање доктор по мир и развој,
како мултидисциплинарни студии од областа на одбранбените, безбедносните и
политичките науки, насочени кон анализа и проценка на ризиците и заканите врз
безбедноста, создавање на модели за раното предупредување и креирање на процесот
на донесување на политички одлуки заснован врз краткорочни, среднорочни и
долгорочни проценки и анализи на соодветните индикатори, како и проучување на
конфликтите и нивно разрешување и превенција во однос на етиологијата на
загрозувањето.
Како резултат на своето досегашно и континуираното образование д-р Оливер
Андонов зборува Српски, Бугарски и Англиски јазик, се користи со компјутер во word,
excel, power point и другите алатки од Microsoft Office.
Д-р Оливер Андонов, има работено на повеќе работни места во безбедносните
структури на Република Македонија. Претходно, во периодот по завршувањето на
Средното Воено Училиште од 1989 до 1992 година има работено во повеќе гарнизони
како артилериски подофицер во ЈНА на должности командир на извидувачки и
топографски вод и командир на геодетско одделение во ВГИ-Белград, како и на
командни должности во извидувачки единици.
Во периодот од 1992 година до 2004 година, има работено на повеќе командни и
штабни должности во АРМ во гарнизоните Куманово, Штип и Скопје. Од 1992 година
до 1998 година работи како командир на артилериски извидувачки вод. Во периодот од
средината на 1998 година до средината на 1999 година е командир на извидувачки вод
во 1.Извидувачка чета во 1.Корпус на Армијата на Република Македонија, а од
средината на 1999 година до крајот на 2001 година е В.Д. командир на извидувачка
чета во Командата на 1.Корпус и командир на оклопно – извидувачки вод. При тоа,
извршува повеќе извидувачки активности кон границата со Србија и Косово, а во 2001
година активно учествува во борбените дејства командувајќи со својата единица во
реоните на Скопска Црна гора, Куманово и Арачиново. Кон крајот на 2001 па се до
крајот на 2002 година работи како офицер за мобилизација и воена резерва во Г-5
одделението во Командата на КоВ во Куманово. Во периодот од 2002 до 2004 година
има работено како командир на питомечки вод на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски” и наставник по воено-стручните предмети: Методика на
Правило на служба, Методика на строева обука и Топографско-геодетска подготовка
на артилериски гаѓања.
Од 2004 до крајот на 2009 година, има работено на повеќе должности во МВР во
граничната полиција во РЦ Југ, ПС Маркова Нога, РЦ Север, ПС Сопот и
криминалистичката полиција во одделот за недозволена трговија со дрога и оружје во
Секторите за внатрешни работи во Скопје и Куманово.
Во периодот од 2007 до 2009 година покрај работата во криминалистичката
полиција д-р Оливер Андонов работи како насловен асистент по предметот

Разрешување на конфликти на Факултетот за безбедност во Скопје на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” од Битола.
Д-р Оливер Андонов во периодот од 2009 до 2011 година е асистент по
предметите Разрешување на конфликти и Обука во стрелање со лично оружје, како и
наставник под менторство по предметот Детективска тактика во летни услови, на
Европскиот универзитет-Република Македонија во Скопје на Факултетот за Детективи
и криминалистика.
Во Септември 2011 година се вработува на Факултетот за безбедност и
финансиска контрола на МИТ Универзитетот во Скопје и е наставник по предметите:
Основи на криминалистичко разузнавање, Криминалистичка методика и Методика на
истражување на финансискиот криминал.
На истиот универзитет во февруари 2013 година д-р Оливер Андонов е избран и
во звање доцент во областа Етиологија на загрозувањето при што е наставник по
предметите: безбедносна политика, безбедносни студии, мирот, конфликтите и
развојот, при што матичен предмет од областа покрај „Разрешување на конфликти“ е и
предметот „Основи на криминалистичко разузнавање“.
Од мај 2016 година д-р Андонов е наставник во звање Доцент на катедрата по
безбедност и кризен менаџмент на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“
во Скопје на предметите: Национална безбедност, Спасување, евакуација, засолнување
и згрижување на настрадано и загрозено население и Разузнавачко-безбедносни
системи.
Вкупното академско искуство на д-р Оливер Андонов во областа на наставнонаучната работа како наставник по воено-стручни предмети на воената академија,
насловен асистент на полициската академија, асистент и наставник под менторство на
Европски универзитет и наставник на МИТ Универзитет и Воената академија-Скопје,
изнесува повеќе од 10 години.
Воедно, од академската 2012/2013 година се до 01.04.2016 година е раководител
на меѓународната соработка и Еразмус канцеларијата на МИТ Универзитетот во чии
рамки има остварено четири билатерални договори за студентска мобилност и нивна
целосна организација и реализација. Во рамките на Еразмус размената и меѓународната
соработка д-р Андонов како гостин наставник има остварено предавања на странски
универзитети (Универзитетот „Александара Дупчек“ во Тренчин, Република Словачка,
Универзитетот „Јоспи Јурај Штросмајер во Осијек, Р.Хрватска, Новиот Бугарски
Универзитет во Софија, Р.Бугарија и др.), со особен осврт на темите поврзани со
конфликтите и мирот, етиологијата на загрозувањето, регионалната политика и
ризиците и заканите врз безбедноста на Македонија и регионот.
На покана на Меѓународниот универзитет „Либертас“ од Дубровник, д-р
Андонов е визитинг наставник на факултетот за меѓународни односи и дипломатија по
предметот „Меѓународна безбедност, мир и конфликти“ во летниот семестар во
академската 2015-2016 година со вкупно реализиран фонд на часови од 50 часа.
Од 01.09.2016 година до 30.12.2016 година, д-р Оливер Анднов ја извршуваше
функцијата министер и дополнителен заменик министер во Министерството за
внатрешни работи на Република Македонија во Владата на Република Македонија, а од
24.04.2017 година до 11.08.2017 година д-р Андонов е В.Д.Директор на Јавното
претпријатие за управување со повеќенаменското заштитено подрачје „Јасен“.
Покрај професионалниот ангажман, како стручен ангажман учествува во
работата на повеќе стручни форуми и здруженија во областа на безбедноста.
Во рамките на магистериумот и докторатот, д-р Андонов има изготвено две
теренски истражувања од областа на етнополитичката мобилизација и експертско
мислење и компаративна анализа во врска со превенцијата на конфликтите и раното

предупредување во Република Македонија и процесот на донесување на одлуки,
особено насочувајќи се кон согледување на административниот капацитет на
безбедносните структури на државата и нивната улога во процесот на донесување
одлуки.
Како раководел или соработнички учествувал на повеќе научно-истражувачки
проекти на Факултетот за безбедност, криминологија и финансиска контрола на МИТ
Универзитет за потребите од подготовка на научно-истражувачки трудови и за
потребите на Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во
периодот од 2013 година до сега има објавено повеќе стручни трудови во надворешни
и домашни стручни списанија, односно учество на домашни и меѓународни настани и
стручни и научни конференции, како и повеќе научни трудови во меѓународни
списанија како и научни трудови со импакт фактор во меѓународни списанија, една
монографија и два високошколски учебници од кој едниот е рецензиран и
исклучително поврзан со работата на полицијата насловен како „Основи на
криминалистичко разузнавање и анализа“, а што е резултат на неговата континуирана
научно-истражувачка активност.
Научни области од посебен интерес претставуваат, одбранбените и
безбедносните студии, етиологијата на загрозувањето, креирањето на политики и
донесување на одлуки, меѓународната безбедност, изучувањето и истражувањето на
конфликтите и нивно разрешување, медијација во преговори и конфликтни процеси,
ризиците и заканите врз безбедноста, мировните теории, справувањето со несреќи и
катастрофи, како и превенцијата од ризици и закани врз безбедноста поддржана со
подигање на цивилните и воените капацитети на Република Македонија, заштитата и
спасувањето и остварувањето на националните интереси низ проценката на ризиците и
заканите од загрозувања и криминалистичкото разузнавање и анализа и нивната
прагматична употреба и поврзаност во рамките на разузнавањето. За потребите на
поедини научни трудови има изготвени самостојни истражувања во Република
Македонија и регионот кои се публикувани во рамките на научно-истражувачките
трудови од кои дел се публикувани во списанија со импакт фактор.
Д-р Оливер Андонов учествувал на повеќе стручни и научни семинари и
конференции и добитник е на повеќе признанија и сертификати во областа на
безбедноста и одбраната.
Како предавач, редовен учесник е на Регионалниот Евро-Атлантски камп во
Црна Гора во организација на Алфа Центар од Никшиќ, каде што има свој семинар за
студентите од повеќе држави од Европа, поврзан со актуелните политички и
безбедносни состојби во регионот, особено во врска со односите на Република
Македонија со Грција.
Во моментот работи на подготовка на постдокторските студии (голем докторат)
на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Софија на тема „Националните
интереси во геополитиката на Балканскиот јазол“, а како теориски аспект на
националните интереси на државите на Балканот, влијанието на глобалните актери врз
Балканот и истражувачки дел насочен кон дефинирањето на некомпатибилностите на
трајните и виталните национални интереси на државите и влијанијата на европската
безбедносна политика низ призмата на европските витални интереси во регионот.
Исто така, како учесник на меѓународен проект во организација на Словачката
Атлантска комисија и GLOBSEC е дел од истражувачкиот проект насловен како
„Религискиот радикализам на Балканот и неговото влијание врз земјите на Централна
Европа“, во соработка со партнери од Унгарија, Чешка и Словачка.
Д-р Оливер Андонов континуирано работи и на научни истражувања во однос
на унапредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата како дел од

активностите на тимот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата.
Со одлука на Наставно-научниот совет на Воената академија бр.03-13/95 од
20.07.2016 година на д-р Оливер Андонов, потврден му е изборот во звањето доцент во
наставно научната област Етиологија на загрозувањето извршен на 13.02.2013 година
на Факултетот за безбедност, криминологија и финансиска контрола на МИТ
Универзитет, одлука бр. 0204-145/3 од 13.02.2013 година.
Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање
вонреден професор
1. Доцент од научната област во која се избира: Со одлука на ННС на Воената
академија бр. 03-13/95 од 20.07.2016 година на д-р Оливер Андонов, доцент, му е
потврден претходниот избор во звање доцент во областа Етиологија на загрозувањето
утврден со одлука на ННС на МИТ Универзитет-Скопје бр. 0204-145/3 од 13.02.2013
година;
Кандидатот доцент д-р Оливер Андонов во наставно-научно звање „доцент“ има
поминато повеќе од 4 години, или согласно законските определби повеќе од една
половина од времето потребно за редовен избор во повисоко наставно-научно звање,
односно 5 години колку што е потребно за избор од доцент во вонреден професор,
сметајќи го и продолжувањето на времетраењето поради прекин (мирување) во период
поминат во извршување на избрани или именувани државни функции.
2. Објавени најмалку два научно истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации со импакт
фактор;
Бр. Автор на трудот
1.

2.

Весна СтанковиќПејновиќ,
Оливер Андонов,

Наслов на трудот

„Регионалнa
безбедност у
перцепцији
студената“
Оригинални научни
рад, UDK - 355.02057.87(497.5)(497.7)
Оливер Андонов, „Криминалистичко
Весна Станковиќ- обавештајни рад –
Пејновиќ
теоријски
и
практични приступ
савременог
рада
полиција“
интердисциплинарн
и научно-теоријски
часопис,
УДК
355/359, ISSN 00428426, регистарски
број рада DOI:
10.5937/vojdelo

Списание

Импакт
фактор

Безбедност, часопис
Министарства унутрашњих
послова Република Србије,
Година LV, број 3/2013, UDK
343+351.74./75(05), YU ISSN
0409-2953, Београд, 2013

часопис со
импакт
фактор 5;
0,083

Војно дело, јесен 2014, година
LXVI, Министарство одбране
Србије-Војноиздавачки завод,
Београд, 2014, стр.147-159

часописот е
со импакт
фактор
4
0,023

kategorija casopisa DK53

3.

Lidija Getto,
Oliver Andonov,

1403147A
“Intercultural
dimension in the
process of education
in
relation
to
strengthening
of
regional security”,

European Scientific Journal (ESJ),
Eiropean Scientific Institute
(ESI), edition vol. 10, No. 19,
July 2014, Portugal-Lisabon, pp
313

часописот е
со импакт
фактор
8,25-Index
Copernicus

Комисијата согледа дека доцент д-р Оливер Андонов има објавено три научноистражувачки трудови од соодветната област во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации со импакт фактор, а истите не се во списанија
индексирани во Web of Science туку се во списанија, односно публикации индексирани
во други бази на научни списанија или меѓународни научни публикации со имапкт
фактор.
3. Објавени најмалку шест научно истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации:
Бр
.
1.

Автор на труд

Наслов на труд

Списание

Oliver
Andonov

“Maintenance and
achievement of
national interests and
security policy of the
European Union”

2.

Oliver
Andonov,
Aleksandar
Glavinov,

“The Balkan Regional
Security aspect –
impact of the
Macedonian-Greek
Conflict”

3.

Борис,
Мургоски,
Оливер,
Андонов

4.

Oliver
Andonov,
Boris
Murgoski,
Aleksandar
Glavinov,

„Феноменолошке
карактеристике
саобрачајних несреча
и превентивно
деловање полиције у
локалној заједници„
„Conflicts in the
Balkans and the use of
minority issues in the
realization of national
interests“

Medjunarodni
problem, Volume 65
(1), Beograd, 2013,
str.85-109,
DOI:10.2298/MEDJP1
301085A
Zbornik prispevkov z
VI. medzinarodnej
vedeckej konferencie,
II. Zvazok, 528-535,
Fakulta politickych
vied a
medzinarodnych
vzt’ahov, UMB
Banska Bystrica, 2013
Зборник радова,
Криминалистичко
полициска академија,
2013, стр.281-287,
351.81 343.346.1/.5

5.

Oliver
Andonov,
Katerina

“The Roel of the
Multiethnic State in
International Politics:

International scientific
conference, The
Balkan between past
and future:securitu,
conflict resolution and
Euro-Atlantic
integration, Ohrid
2013, Facultu of
Security, Skopje
„Aktuálne otázky
politiky III“,
Trenčinska Univerzita

ISSN: 025-8555

ISBN 978-80-557-0497-5

VIII међународна
конференција
Безбедност саобраћаја у
локалној заједници”, 1820 Април 2013,
Дивчибаре,
327.51:316,485.6(497)(06
2)(048.3)

presentation article on III.
vedecku konferenciu s
medyinárodnou učastťou

Veljanovska

Problem or Cjallenge”

6.

Oliver
Andonov,
Katerina
Veljanovska

“Securitization like
cross point in creating
public and security
polices – theoretical
approach and practical
example”

7.

Оливер
Андонов,

8.

Katerina
Veljanovska,
Oliver
Andonov,
Goran
Shibakovski,
Оливер
Андонов,

„Реформи на
системот за
безбедност како
насока за
демократско
владеење: општи
концептуални
погледи и
прагматична
поставеност преку
примери во
регионот“
“The democratization
process in the Western
Balkans in the last 20
years: Interethnic
relations and security
implications”
„Тероризмот-реален
извор на загрозување
на сигурноста во
Република
Македонија или
незагрозувачка
перцепција (еден
истражувачки поглед
низ перцепцијата на
граѓаните на
државата)“
„Исламот како
фактор во
геополитичките
односи во
Југоисточна Европа –
ризици и закани врз
сигурноста“

9.

10.

11.

Оливер
Андонов,

Goran
Vasilevski,

“Cultural and Ethnonational Differences:

Alexandra Dupčeka v
Trenčine, pp. 34,
Trencin 2014
Security forum 2014, I
volume, Volume of
Scientific Papers,
Belianum-University
Matej Bel, Banska
Bystrica 2014, pp 146157
Департмент
национална и
международна
сигурност, Нов
Блгарски
Университет, Том 2,
Софија, 3.јуни 2014,
стр.13-22,

ISBN 978-80-8075-630-7
ISBN 978-80-557-0677-1

ISBN: 978-954-535-838-8

Romanian Journal of
European Affairs,
Vol.14 No.2 June
2014, pp 29-41

ISSN 1841-4273

Научни трудове, Том
први 2014,
Фондација
Национална и
международна
сигурност, Софија
2014, стр.322-330

ISSN: 1314-9105

Подредица „Наука,
образование,
сигурност“, Том 3,
Нов Бугарски
универзитет, Софија,
2016, стр.19-28

ISBN 978-954-535-907-1

Меѓународна научна
конференција
„Југоисточна Европа:
новите закани за
регионалната
сигурност“
Zbornik prispevkov z
VIII. medzinarodnej

ISBN 978-80-557-0849-2

12.

Oliver
Andonov,

Factor of Security and
Integration in the
Balkans”

Oliver
Andonov,
Katerina
Veljanovska,

“The citizen’s
perception of the
presence of the
radicalism in a society
as a risk and threta to
the safety and it’s
impact on the process
of security policy
creation (Perception
and security policy in
Macedonia)”
“Risk Assesment and
Analysis on Security
of Critical
InfrastructureTheoretical Approach”

13.

Oliver
Andonov,
Jordan
Popovski,

14.

Oliver
Andonov,
Robert Mikac,
Krešimir
Mamić

„Fenomen stranih
boraca u Siriji i
možebitne posljedice
za Europu“

vedeckej konferencie,
I. Zvazok, 356-362,
Fakulta politickych
vied a
medzinarodnych
vzt’ahov, UMB
Banska Bystrica, 2015
„Aktuálne otázky
politiky“, Trenčinska
Univerzita Alexandra
Dupčeka v Trenčine,
10.februára 2015. pp
8-16
IV. vedecku
konferenciu s
medyinárodnou
učastťou,
Безбедносни
дијалози, списание
од областа на
одбранат,
безбедноста и
мировните науки,
Философски
факултет, Институт
за безбедност,
одбрана и мир,
година 7, број 1,
Скопје, 2016, стр.83102
Međunarodne studije,
god XIV., br.1.2014,
Centar za
međunarodne studije,
Zagreb, 2014

ISBN 978-80-8075-704-5

ISSN 1857-7172

ISSN 1332-4756 UDK327

pregledni znanstveni
članak UDK: 355.21054.6(569.1

4. Позитивна оценка од самоевалуацијата:
Кандидатот има позитивна оценка од самоевалуацијата спроведена од Комисијата за
самоевалуација на МИТ Универзитет во Скопје, бр.0201-414/1 од 10.07.2014 година,
кога и бил претседател на комисијата з аевалуација на МИТ Универзитет-Скопје.
5.Предлог за предвремен избор во повисоко наставно-научно звање од две катедри или
институти во сродната или иста област:
Кандидатот исполнува услови за редовен избор во повисоко наставно-научно звање и
рецензентската комисија утврди дека нема потреба за предлози за предвремен избор во
повисоко наставно-научно звање.

I.НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Оливер Андонов, квалитетно, стручно и одговорно ја реализира наставата
на првиот циклус на студии на Воената академија по предметните програми:
Национална безбедност и Стандардни оперативни процедури во СУК, како и наставата
на прв циклус на студии на МИТ Универзитет-Скопје на Факултетот за безбедност и
криминологија по предметните програми: Национална безбедност, Разрешување на
конфликти, Основи на криминалистичко разузнавање, како и наставата во втор циклус
на студии на Воената академија по предметните програми: Спасување, евакуација и
засолнување на настрадано и загрозено население и наставата на втор циклус на
студии на МИТ Универзитет-Скопје на Факултетот за безбедност, криминологија и
финансиска контрола по предметните програми: Национална одбранбена и
безбедносна стратегија и концепција на Република Македонија, Теории на мирот и
конфликтите и Анализа на конфликти.
Покрај тоа во 2016 година кандидатот беше визитинг професор на Факултетот
за меѓународни односи и дипломатија на меѓународниот универзитет „Либертас“ во
Дубровник реализирајќи ги предметните програми по предметот Меѓународна
безбедност и мир.
Наставно-образовната дејност на д-р Оливер Андонов е видлива и преку
предавања како гостин предавач во 2013, 2014 и 2015 година на Универзитетот „Јоспи
Јурај-Штросмер“ во Осијек, Република Хрватска на културолошките студии на теми од
етиологија на загрозувањето, мирот и конфликтите, како и гостин предавач во 2013,
2014, 2015, 2016 и 2017 година на Факултетот за политички науки на Универзитетот
„Александар Дупчек“ во Тренчин, Република Словачка на теми поврзани со
геополитичката состојба на Балканот, мигрантската криза и влијанијата на конфликтот
со Грција врз политичката прагма кон членството во ЕУ и на гостин предавач на
Новиот Бугарски универзитет во Софија на департмантот по национална сигурност во
2015 и 2016 година. Визитинг наставник на Меѓународниот универзитет „Либертас“ од
Дубровник, на факултетот за меѓународни односи и дипломатија по предметот
„Меѓународна безбедност, мир и конфликти“ во летниот семестар во академската 20152016 година. Во периодот од 2012 година па се до 2016 година редовно учествува како
предавач на летниот студентски камп REACT (Регионален Евро-Атлантски камп) во
Црна Гора.
Д-р Оливер Андонов е ментор на 4 одбранети дипломски работи и ментор на
еден одбранет магистерски труд, како и член во 16 комисии за одбрана на дипломски
работи и член на 8 комисии за одбрана на магистерски трудови.
II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во делокругот на научно-истражувачката работа од последниот избор до сега др Оливер Андонов е автор на поголем број научни и стручни трудови објавени во
печатени меѓународни списанија со фактор на влијание врз основа нанационалните
класификации, во други меѓународни списанија, објавени трудови во зборници на
трудови/апстракти на меѓународни и домашни конференции, симпозиуми, учество во
домашни и меѓународни проекти. Кандидатот има објавено вкупно 4 труда во
меѓународни списанија со фактор на влијание во националните класификации од каде
што потекнуваат списанијата, еден прегледен научен труд објавен во меѓународно
индексирано списание, 13 научни труда печатени во други индексирани меѓународни
списанија од кои 9 научни труда објавени на меѓународни конференции, 4 стручни

трудови објавени на домашни и меѓународни конференции, редактор е на еден учебник
од областа на безбедносните студии, рецензент е на една стручна книга од областа на
управувањето со кризи од странски автор и рецензент во 6 рецензиони комисии за
избор на соработници и наставници на МИТ Универзитет-Скопје, има учество во два
стручно апликативни и меѓународно научно-истражувачки проект, исто така активно
учествувал на повеќе од 20 домашни и меѓународни научни и стручни конференции и
семинари. Во овој период д-р Оливер Андонов има објавено еден практикум по
„Детективска тактика во летни услови“ на Европскиот Универзитет-Република
Македонија, и има објавено два рецензирани учебници поврзани со изведувањето на
наставата на високообразовните установи каде што има работено и тоа во врска со
Криминалистичкото разузнавање и Моделот за рано предупредување на ЕУ.
Во 2012 година станува раководител на Еразмус канцеларијата на МИТ
Универзитет со која раководи се до 2016 година, а во моментов е Еразмус координатор
на Воената академија во Скопје каде што работи на првото добивање на чартер број за
Еразмус на Воената академија.
III. СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО РАЗВОЈНА
ДЕЈНОСТ
Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските активности
на кандидатот, треба да се истакне дека доцент д-р Оливер Андонов бил член и
активно учествувал во работата на повеќе работни групи формирани од Републичкиот
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Собранието на Република
Македонија.
Кандидатот, исто така, учествувал и во повеќе работни групи, комисии и
активности на МИТ Универзитет-Скопје, како што е активно учество на семинари,
учество во работната група за изготвување на елаборати за акредитација и измена и
дополна на елаборатите за прв и втор циклус на студии. Претседател на комисија за
самоевалуација на МИТ Универзитет-Скопје во 2014 година.
Член на Уредувачки одбор во научното списанието Political Science Forum на
Факултетот за политички науки на Универзитетот „Александар Дупчек“ во Тренчин,
Република Словачка.
Член е на уредувачкиот одбор на научното списание „Научни трудове“ на
„Фондацијата за национална и меѓународна сигурност“ од Софија, Република Бугарија.
Член е на издавачкиот совет на „Втората национална стратегија за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во Република Македонија
2015-2020“.
Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р
Оливер Андонов, во периодот по изборот во последното наставно-научно звање
Стручни трудови:
1.Оливер Андонов, Борис Мургоски, Миле Димитровски, „Застапеноста на темата
паркирање во образовните содржини на факултетите (како услов за подобра
безбедност на сообраќајот)“, тркалезна маса по повод втората глобална недела за
безбедност на пешаците во сообраќајот „Современи предизвици за паркирањето во
урбаните средини“, 17-ти Април 2013, Скопски саем, Скопје, РСБСП.

2.Andonov, Oliver, “Regional security in Balkan and Macedonian question”, REACT-NATO
Proceedings, Alpha Center, Niksic, 2013
3.Миле Димитровски, Оливер Андонов, Зоран Шапуриќ, „Индикатори на безбедноста
на сообраќајот во Република Македонија 2009-2013“, Тркалезна маса „Научната мисла
во функција на унапредување на безбедноста на сообраќајот“, Републички совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата и Универзитет „Св.Климент Охридски“Факултет за безбедност, Скопје, 21.03.2014 (електронско издание)
4.Oliver Andonov, Katerina Veljanovska, “Creation of effective public policies of the road
traffic safety within the local government”, International conference on road traffic safety
“The role of local government – municipalities”, Republic Council of road Safety and PRI-La
Preventive Routiere Internationale, Skopje, 21-22 May 2014, ISBN 978-608-65372-4-1
Научни трудови:
1.Oliver Andonov, Aleksandar Glavinov, “The Balkan Regional Security aspect – impact of
the Macedonian-Greek Conflict”, Zbornik prispevkov z VI. medzinarodnej vedeckej
konferencie, II. Zvazok, 528-535, Fakulta politickych vied a medzinarodnych vzt’ahov, UMB
Banska Bystrica, 2013, ISBN 978-80-557-0497-5
2.Борис, Мургоски, Оливер, Андонов, „Феноменолошке карактеристике саобрачајних
несреча и превентивно деловање полиције у локалној заједници„ VIII међународна
конференција Беѕбедност саобраћаја у локалној заједници”, 18-20 Април 2013,
Дивчибаре, Зборник радова, Криминалистичко полициска академија, 2013, стр.281-287,
351.81 343.346.1/.5
3.Oliver Andonov, “Maintenance and achievement of national interests and security policy of
the European Union”, Medjunarodni problem, Volume 65 (1), Beograd, 2013, str.85-109,
ISSN: 025-8555; DOI:10.2298/MEDJP1301085A (časopis sa impact faktorom 5; 0,139
Ebssco)
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611218&page=4&sort=8&stype
=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11218
4.Oliver Andonov, Boris Murgoski, Aleksandar Glavinov, „Conflicts in the Balkans and the
use of minority issues in the realization of national interests“, International scientific
conference, The Balkan between past and future:securitu, conflict resolution and EuroAtlantic
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004.774:327:355.45(093.
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Stojan Slaveski
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316.354:2-7(497.7)
scientific article
Безбедносни дијалози,
година 6, број 1, 2015,
Филозофски факултет,
Скопје, 2015, стр.101116, 341.78(497.7)
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Security dialogues,
international peer
reviewed journal,
eISSN 185-8055

4. Позитивна оценка од самоевалуацијата или две препораки од професори и мислење
од последниот работодавец:
Кандидатот нема позитивна оценка од самоевалуацијата бидејќи, истиот не бил дел од
наставниот или соработничкиот кадар на високообразовна установа, не учествувал во
наставно-научен процес и не бил подложен на процес на евалуација – самоевалуација
на високообразовна установа.
Според Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
научни и наставнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, член 11 став 1
точка 8 и 9, кандидатот за избор во наставно-научно звање Доцент, треба да има
доставено две препораки од професори (вонреден/редовен) од соодветната научна
област и мислење од последниот работодавец. Кандидатот д-р Гелев ги нема
доставено овие потребни документи во прилог на пријавата по конкурсот.
I.НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Игор Гелев, нема учествувано во изведување на наставна и наставнонаучна и образовна дејност на високообразовна установа во Република Македонија или
во странство и нема избор во наставно-научно или соработничко звање на
високообразовна установа во земјата или во странство.
II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во делокругот на научно-истражувачката работа на д-р Игор Гелев забележано
е дека е автор или коавтор на седум научни трудови објавени во 3 печатени
меѓународни списанија и еден домашен зборник на трудови од меѓународна
конференција. Кандидатот има објавено вкупно еден труд во меѓународно списание
кое го претставува како списание со фактор на влијание (импакт фактор), но при
електронската проверка на списанието неможе да се утврди дали има и колкава е
вредноста на посочениот од кандидатот импакт фактор. Кандидатот д-р Гелев има 5
научни труда печатени во други индексирани меѓународни списанија и 1 научен труд
објавен на меѓународна конференција одржана во Република Македонија, исто така
активно учествувал на еден домашен семинар и една меѓународна стручна
конференција организирана во земјава.

III. СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО РАЗВОЈНА
ДЕЈНОСТ
Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските активности
на кандидатот, д-р Игор Гелев професионално работел како офицер на Армијата на
Република Македонија на повеќе должности.
Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на д-р
Игор Гелев, во последните пет години
Стручни трудови:
Кандидатот д-р Игор Гелев нема објавено стручни трудови во наведениот период.
Научни трудови:
1. Igor Gelev, Muhamed Racaj, “Energetic diplomacy and its role on creation of a new multipolar
world”, Academicus – International Scientific Journal, Volume 13, 2016, str.89-102, eISSN: 23091088; Academicus MMXVI – 13-089-102.
2. Stojan Slavevski, Igor Gelev, Religious terrorism: Impact on the Security of the Republic of
Macedonia, Зборник на трудови, Европски универзитет „Република Македонија“-Скопје, 2015,
стр.303-324, 327.28:2(100), Петта меѓународна конференција: „Нови простори во науката и
уметноста“, 19-ти јуни 2015, Скопје, ISBN 978-608-4574-73-6
3.Stojan Slavevski, Igor Gelev, Religion and Nation: the Case of the Republic of Macedonia,
Безбедносни дијалози, година 6, број 2-1, 2015, Филозофски факултет, Скопје, 2015, стр.163172, 322(497.7) original scientific article, eISSN 185-8055
4. Igor Gelev, Public Diplomacy and Counter Diplomacy, Современа Македонска одбрана, година
13 бр.24, Министерство за одбрана, Скопје, јули 2013, стр.107-122, Scientific article,
004.774:327:355.45(093.2), eISSN 1857-887X
5.Muhamed Racaj,Igor Gelev,Leadership in Military Operations, Современа Македонска одбрана,
година 15 бр.28, Министерство за одбрана, Скопје, јули 2015, стр.59-68, 355.3:005.32, Review,
eISSN 1857-887X
6.Stojan Slaveski, Igor Gelev, Biljana Popovska, Religion and Nation: the Case of the Republic of
Macedonia, Безбедносни дијалози, година 8, број 1, 2017, Филозофски факултет, Скопје, 2017,
стр.95-105, 316.354:2-7(497.7) scientific article, eISSN 185-8055
7.Igor Gelev, Stojan Slaveski, Non-State Actors and their influence in the Creation of External and
Internal Politics of State, Безбедносни дијалози, година 6, број 1, 2015, Филозофски факултет,
Скопје, 2015, стр.101-116, 341.78(497.7) scientific article, eISSN 185-8055

Учество на меѓународни и домашни научни и стручни конференции и семинари
1. „PSYOP како дел од INFO и нивната улога во современото разузнавање“, семинар
организиран од Воената академија во Скопје, 2017 година
2. „НАТО кризен менаџмент на Блискиот Исток“, безбедносен форум на Маршал
центарот, Охрид, 2016 година

Стручно апликативни, меѓународно високообразовни и меѓународно научно
истражувачки проекти:
Кандидатот д-р Игор Гелев нема реализирано стручно-апликативни, меѓународно
високообразовни и меѓународно научно-истражувачки проекти.
Наставни материјали-лекции
Кандидатот д-р Игор Гелев нема публикувано наставни материјали-лекции, книги и
монографии или рецензирана скрипта во електронска верзија од соодветната научна
област.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на направениот преглед на доставените документи во прилог на
пријавата по конкурс, наставно-научната, наставно-образовната и стручноапликативната дејност, на кандидатите доцент д-р Оливер Андонов и д-р Игор Гелев,
потполковник и нивно бодување согласно Табелата на активности кои се бодираат при
избор во наставно-научно звање доцент и вонреден професор, како и Табелата која се
пополнува при избор во звање Доцент и Вонреден професор (Ознака: ОБ.00.39. и
ОБ.00.38 од 30.12.2013 година), а согласно Правилникот за критериуми за избор во
наставно-научни, научни и наставнички звања на Универизтетот „Гоце Делчев“-Штип
ПРВ.06.04. верзија 09 од 29.02.2016 година, рецензентската комисија во состав:
Редовен професор д-р Стојан Кузев-претседател, редовен професор д-р Николај
Слатински-член и вонреден професор д-р Изток Презељ-член, го донесоа следниот
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ:
1.Кандидатот доцент д-р Оливер Андонов, повеќе од очигледно е дека во
континуитет квалитетно, одговорно и совесно ја извршува високообразовната дејност.
Истовремено, од последниот избор до денес, треба да се нагласи дека кандидатот
постигнал исклучително добри резултати во наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност на претходните високообразовни
институции каде што има работено, како и на Воената академија каде што сега работи,
но и надвор од нив на други високообразовни установи во земјата и странство. Исто
така, кандидатот успешно ја реализира наставата на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“ Скопје на прв и на втор циклус на студии. Кандидатот доцент
д-р Оливер Андонов според приложените документи кон пријавата на конкурсот бр.07134/5 од 20.02.2018 година, како и приложените докази за објавени научни и научно –
истражувачки и стручни трудови, вкупно 22 (дваесет и два) труда, како и објавената
монографија и книга и утврдената обемна наставно – образовна, наставно-научна и
стручно-апликативна дејност остварена во периодот од изборот во наставно-научно
звање доцент до сега, односно обезбедени или достигнати вкупно 206 бодови од
потребните минимум 75 бода (согласно Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
– ПРВ.06.04. верзија 09 од 29.02.2016 година и образец ОБ.06.37 верзија 04 од
27.12.2016 година), во потполност ги исполнува условите за избор во повисоко
наставно-научно звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР.
2.Кандидатот д-р Игор Гелев, потполковник, според направениот увид во
доставените документи во прилог на пријавата по конкурсот бр. 07-134/8-2 од
22.02.2018 година, од страна на рецензентската комисија, е констатирано дека
кандидатот ги нема доставено сите потребни документи кои се неопходни за да
може според законските одредби рецензентската комисија во целост да ги
разгледа и да одлучува. Имено:
• Недостасува диплома за завршен трет циклус на студии (или нејзина нотарски
заверена фотокопија), поради што рецензентската комисија не може да утврди
дали кандидатот д-р Гелев има докторирано во областа Етиологија на
загрозувањето или друга област;

•

Недостасува уверение за положени испити на прв и втор циклус студии од каде
што рецензентската комисија ќе може да утврди дали кандидатот д-р Гелев има
просек осум (8,00) на двата циклуси студии поодделно со што би ги исполнил
законските услови за избор во наставно-научно звање Доцент;
• Недостасува документ за позитивна самоевалуација;
• Недостасуваат две препораки од професори во соодветната област;
• Недостасува мислење од последниот работодавач.
Во однос на приложените докази за објавени научни, научно-истражувачки и стручни
трудови, констатирано е дека кандидатот д-р Гелев има приложено на увид вкупно 7
(седум) трудови, додека воопшто нема остварено наставно-образовна и стручноапликативна дејност поради што во овие две области не ги исполнува минимум
предвидените бодови согласно Табелата за бодирање на активности за избор во
наставно-научно звање доцент, односно во рамки на вкупно предвиденото бодирање
има достигнато вкупно 52 бодови од потребните минимум 75 бодови за избор во
наставно-научно звање доцент (согласно Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
– ПРВ.06.04. верзија 09 од 29.02.2016 година и образец ОБ.06.37 верзија 04 од
27.12.2016 година). Со оглед на утврдената фактичка состојба, а особено приложените
документи кон пријавата во чии рамки недостасува поголем број на погоре наведените
потребни документи за да може рецензентската комисија полноважно и во согласност
со позитивните законски норми во целост да ја разгледа пријавата на кандидатот д-р
Гелев и да одлучува, Комисијата сметаше дека нема потреба за спроведување на
интервју со кандидатот за избор во наставно-научно звање доцент (согласно одредбите
од член 11 став 1 точка 10 од Правилникот за критериуми за избор во наставно-научни,
научни и наставнички звања на Универизтетот „Гоце Делчев“-Штип – ПРВ.06.04.
верзија 09 од 29.02.2016 година). Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба и
некомплетно доставената неопходна документација за законски избор во наставнонаучно звање доцент, Комисијата смета дека кандидатот д-р Игор Гелев,
потполковник, не ги исполнува законски утврдените услови за избор во наставнонаучно звање ДОЦЕНТ.
Разгледувајќи ги поднесените документи од страна на двајцата кандидати,
Комисијата и препорачува на Воената академија, дека во иднина воопшто не треба да
прима некомплетни документи доставени од страна на кандидатите.
Имајќи го предвид изнесениот заклучок и раководејќи се од Законот за високо
образование,
особено
во
врска
со
член
125
став
2
и
3
(http://www.sonk.org.mk/documents/Zakon%20za%20visoko%20obrazovanie.pdf), од Законот за
Воена
академија,
особено
член
5
(http://www.morm.gov.mk/wpcontent/uploads/2014/02/ZAKON-ZA-VOENATA-AKADEMIJA.pdf), од Статутот на Воената
академија (во врска со членовите 34, 37, 63 и член 177) и од Правилникот за
единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, и наставнички
звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип - ПРВ.06.04 од 29.02.2016 година член
11 став 2 и 3, Комисијата консатира дека според утврдената фактичка состојба,
конкурсните услови според конкурсот бр. 07-134/8-2 од 22.02.2018 година,
приложените документи кон пријавите по конкурсот и постигнатите наставно-научни,
наставно-образовни и стручно –апликативни резултати, а особено според условите
дадени со позитивните законски одредби, од пријавените двајца кандидати Доцент д-р
Оливер Андонов и д-р Игор Гелев, потполковник, само кандидатот доцент д-р
Оливер Андонов ги исполнува условите за РЕДОВЕН избор во повисоко наставно-

научно звање, и остварените резултати се доволен индикатор за негов избор во
наставно - научното звање вонреден професор.
Одтука, Рецензентската комисија има особена чест и задоволство и му
ПРЕДЛАГА на Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ во Скопје - придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип да
го усвои рефератот односно предлогот и во законски предвидениот рок, кандидатот д-р
Оливер Андонов, досегашен доцент да го избере во повисоко наставно-научно
звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научното подрачје: Општествени науки, научното
поле: Одбрана, научна област: Етиологија на загрозувањето, на Воената академија
„Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Стојан Кузев, редовен професор, претседател, с.р.
д-р Николај Слатински, редовен професор, член, с.р.
д-р Изток Презељ, вонреден професор, член, с.р.

