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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ „ МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО ПРАВО” 

ОД АВТОРОТ д-р Тони Ѓоргиев, вонреден професор 

ВОЕНА АКАДЕМИЈА „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје 

 Врз основа на одредбите од Статутот на Воена академија бр. 07-876/1 од 

17.10.2011 година, Правилникот за организирање и остварување на издавачка 

дејност во Министерството за одбрана, бр. 01-7696/1 од 31.12.2019 година и 

Годишниот план за издавачка дејност на Воена академија за 2021 година, 

Деканатската управа на Воената академија – Скопје на 6-та редовна седница 

одржанана 21.10.2021 година, донесе одлукa за избор на рецензенти со броj 02-

16/4 од 02.12.2021 година за избор на следните рецензенти: 

 д-р Гордан Калајџиев, редовен професор на Правниот факултет 

„Јустинијан први“ – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. 

 д-р Трајан Гоцевски, редовен професор во пензија. 

за изготвување на извештај, Рецензија на приложениот ракопис за учебник 

„МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО ПРАВО” од авторот д-р Тони Ѓоргиев, вонреден професор, 

наменет за студентите од I циклус на студии при Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ - Скопје. По прегледот на ракописот Комисијата до Деканатската управа на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје го поднесува следниот 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

Општ дел: Општи податоци за ракописот на учебникот 

Ракописот за учебникот „МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО ПРАВО”, од авторот д-р Тони Ѓоргиев, 

вонреден професор, наменет е за студентите на Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ - Скопје како учебник, што би се користел за совладување на материјата од 

предавањата и за изведување на вежбите по предметот „Меѓународно воено и 

хуманитарно право“. Учебникот, според содржината и квалитетот, претставува современ, 

основен учебник кој ја опфаќа наставната програма по предметот „Меѓународно воено и 

хуманитарно право”, на I циклус на студии при Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ - Скопје. Истиот е конципиран за да исполни квота на фонд на часови 2+2 (2 

наставни часа предавања и 2 наставни часа вежби) за еден семестар. Предложениот 

ракопис е во согласност со наставните програми и ја опфаќа наставната материја за 

студиските програми за кои е наменет, согласно доделената акредитација за истите, па 
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според тоа може да биде прифатен како учебник по предметот „Меѓународно воено и 

хуманитарно право“. 

Податоци за обем на ракописот 

Проблематиката што е предмет на Рецензијата е претставена во текст од вкупно 185 

страници, напишан на македонски јазик, при што текстот е компјутерски среден и збогатен 

со Конвенции како задолжителна имплементирачки за државите потписнички. Во однос на 

користената литература, истата е претставена на една страница, при што се наведени 

преку 20 релевантни библиографски единици, во најголем дел литература од 

меѓународни издавачки куќи што ги покрива подрачјата што се третирани во трудот. 

Трудот е пишуван во Б5 формат со нормален проред, употребен е фонтот Arial, со 

големина на буквите 11. Обемот на трудот и неговата содржина ги задоволува 

критериумите според бројот на часови и според одредбите од Правилникот за 

единствените основи за остварување на издавачката дејност на Универзитетот „Гоце 

Делчев" - Штип. Обемот и содржината на ракописот се соодветни со Правилникот за 

организирање и остварување на издавачка дејност во Министерството за одбрана. 

Податоци за постоење на сличен или ист наслов 

Содржината на ракописот „МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО ПРАВО” по предметот 

„Меѓународно воено и хуманитарно право“ е изработен согласно усвоените наставни 

планови и програми на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и е 

логично структуриран согласно насоката за остварување на поставените цели во 

предметните програми.  

Ракописот се предлага како задолжителна литература по предметот „Меѓународно воено 

и хуманитарно право“ за изведување на теоретска настава и вежби, при што наменски е 

подготвен за реализирање на наставата на Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ - Скопје. Учебници со предвидената содржина во ракописот, а кои би биле 

соодветни на предвидената предметна програма и материјалите со кои располага 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, не постојат на останатите 

универзитети во земјава, иако постојат наставни предмети со ист или сличен наслов. 

 Соодветно на тоа, сметаме дека овој ракопис е единствен, целосно и соодветно 

прилагоден за потребните на студентите од I циклус студии при Воена академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје. Понудениот ракопис е неопходен за да се 

овозможи на студентите да го совладаат наведениот предмет како теоретски, така и 

практично и да ги постигнат дефинираните цели во предметната програма.  

Опис на содржината 

Приложениот ракопис за учебник „МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО ПРАВО” од авторот д-р Тони 

Ѓоргиев, вонреден професор, вкупно содржи 185 страни текст, систематизиран во 

следните делови: предговор, содржина, поглавја (1-4), и користена литература. Ракописот 

е напишан на едноставен и разбирлив јазик со јасна стручна терминологија, прифатлив 

за студентите на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје. 
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Сите делови од предметниот ракопис се меѓусебно поврзани во една целина и опфаќаат 

поглавја што обезбедуваат покриеност на најважните теми од предметната програма, кои 

авторот смета дека треба да бидат обработени, практично демонстрирани и 

изреализирани од студентите. Основната цел која авторот ја следи во подготовката на 

овој ракопис се поклопува со зададените цели во предметните програми, а тоа е 

здобивање знаења кои се поврзани со современите трендови на меѓународното право и 

новата технологија на војување. Добиените знаења од предметот ќе им помогнат на 

студентите во јасната слика на сторувањето и несторувањето на кривични дела и нивната 

казнивост доколку биде повредено правото.  

Првиот дел „Поглавје 1“: „Вовед во што претставува војната“ при што поглавјето 

разработува содржини кои се потребни за постигнување на следните цели: запознавање 

со меѓународното право и војната како средство за постигнување на целта, што 

претставува вооружениот конфликт, изворите и принципите на меѓународното право. 

Меѓународните договори како и Хашкото, Женевското и Њујоршкото право и нивната 

главна функционалност. Решавањето на меѓународните спорови како и меѓународниот 

суд на правдата, опфатени се тематски целини за Интервенциите, Агресијата и 

Колективната безбедност. 

Вториот дел „Поглавје 2“: “Примената на правото за време на вооружен конфликт“ јасно 

дава на увид како се справува меѓународното право и Организацијата на обединети 

нации (ООН) со силата на правото или со правото на сила, која е и носител на 

меѓународната безбедност како најголемо меѓународно политичко и дипломатско тело. 

Која е позицијата на ООН, позицијата на невладините организации, позицијата на 

меѓународната правна професија како и транспарентноста на одлуките преку Билтенот на 

ООН. Краток опис на мировниците кои ќе учествуваат во мировните операции, како и 

законот за човекови права во мировните операции, кој ќе биде одговорен за повреда на 

меѓународното право за време на вооружениот судир и кои сè страни учествуваат во 

судирот е тематиката која питомците/студентите би ја совладувале во ова поглавје. 

Во третиот дел „Поглавје 3“: Мировните операции и системот на хиерархиска 

подреденост на Обединетите нации (ООН) и кои сè органи ја сочинуваат самата 

организација. Која е правната рамка на мировните операции, правилата за работа за 

време на еден мандат на мировниците, кои се правилата за ангажирање на ООН, 

дополнителни упатства како и процедури кои би биле совладувани во ова поглавје и во 

која правна рамка ќе смеат да се движат мировниците. 

Четвртиот дел „Поглавје 4“: Меѓународно казнено право, во суштина ја опфаќа постапката 

и трансферот на сторителите на казнените дела, како и меѓународната и националната 

регулатива за гонење на сторителите на казниви дела како во земјата каде е сторено 

делото, така и надвор од неа, како и соработката помеѓу органите на прогонот на 

меѓународно ниво и градење на меѓусебната доверба помеѓу истите. Во ова поглавје 

станува збор за тешки кривични дела „геноцид“ што му дава посебна тежина, бидејќи 

истите се случуваа на овие простори на поранешна Југославија, каде што и дел од тие 
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кои беа барани се бараа и во Македонија, за воени злосторства или геноцид на кој до 

скоро им беа изрекувани и казни. 

Во завршниот дел на ракописот е претставена користената литература, при што авторот 

наведува библиографски единици што се искористени во разработката на темите што се 

предмет на ракописот. 

 

 ЗАКЛУЧОК 

 Врз основа на понудената содржината и оценката за квалитетот и соодветноста на 

третираните теми релевантни за областа, Рецензентската комисија оценува дека 

поднесениот ракопис од авторот д-р Тони Ѓоргиев, вонреден професор под наслов 

„МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО ПРАВО“, одговара на критериумите за квалитет и 

прилагоденост на наставните планови и програми и соодветно на тоа предлагаме на 

Деканатската управа на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје: 

 

1. Да го прифати Рецензентскиот извештај на предложениот ракопис под наслов 

„МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО ПРАВО“, изготвен од авторот д-р Тони Ѓоргиев, 

вонреден професор. 

 

2. Да го одобри издавањето и користењето на ракописот „МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО 

ПРАВО“, изготвен од авторот д-р Тони Ѓоргиев, вонреден професор како учебник 

по предметот „Меѓународно воено и хуманитарно право“ за I циклус на студии на 

Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје. 

 

Место и датум:      

Скопје, 01.02.2022 

    РЕЦЕНЗЕНТИ: 

   

    д-р Гордан Калајџиев, редовен професор, с.р . 

 

    д-р Трајан Гоцевски, редовен професор, с.р. 


