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конвенционалното оружје како глобален предизвик“ , Современа македонска одбрана, 
Списание на МО на РМ, број 20, Скопје, 2010, http://www.morm.gov.mk/wp-
content/uploads/2013/10/Sovremena-makedonska-odbrana-br_20.pdf 

4. Методија Дојчиновски, Драге Петрески, Кемо Ѓозо, „ Самоубиствените напади-новото 
лице на тероризмот“ , Современа македонска одбрана, Списание на МО на РМ, број 20, 
Скопје, 2010, http://www.morm.gov.mk/wp-content/uploads/2013/10/Sovremena-makedonska-
odbrana-br_20.pdf 



5. Методија Дојчиновски, Драге Петрески, „ Глобализациските процеси и влијанието врз 
безбедноста на Југоисточна Европа“ , Научно-стручна конференција 17-18.09.2010, 
„Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република Македонија“, 
Факултет за безбедност, Зборник на трудови, Охрид, 2010, 
http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Zbornik%20na%20trudovi%20Ohrid%202010%20
Kniga%20II.pdf 

6. Драге Петрески, Росе Смилески, Методија Дојчиновски, Елениор Николов,  „ Трговијата 
со оружје како предизвик на глобалната безбедност“ , Научно-стручна конференција 17-
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http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Zbornik%20na%20trudovi%20Ohrid%202011%20
Kniga%20II.pdf 
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македонска одбрана, - меѓународно научно списание за одбрана, безбедност и мир, 
Министерство заодбрана  на РМ, Скопје, 2012, 
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