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Ангелевски, вон. 

проф., полковник 

мајор Тони 
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потполковник 
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д-р Славко 

Ангелевски, вон. 

проф., полковник 

полковник  

Кемо Ѓозо 
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„ Концептот на обединетите нации „Одговорност за 

заштита“  

„UN Concept - Responsibility to Protect” 

д-р Методи Хаџи 

Јанев, доц., 

потполковник 

капетан Драган 

Кузмановски 

11. 

„Новиот стратегиски концепт на НАТО и 

справувањето со заканите во сајбер просторот-

основна рамка за сајбер одбрана на Република 

Македонија“. 

„New NATO Strategic Concept and dealing with cyber 

threats – fundamental framework for the cyber defence 

of Republic of Macedonia“. 

д-р Радица Гарева, 

вонреден 

професор 

капетан  

Љупчо Велков 

12. 

„Влијанието на техниката врз ефикасноста на 

инженериската поддршка при изведување на 

здружени воени операции“ 

„The impact of the technique over efficiency of the 

engineering support when conducting joint military 

operations“ 

д-р Драге 

Петрески, вон. 

проф., полковник 

мајор Дејан 

Чиплаковски 

13. 

„Разузнавачка поддршка на АРМ во спроведување 

на дефанзивни борбени дејства“ 

“Intellegence support to ARM when conducting defense 

combat actions” 

д-р Методија 

Дојчиновски, 

доцент, полковник 

мајор  

Петар Ташевски 

14. 

„Против бунтовнички операции во современите 

услови на војување“  

„Counter insurgent operations in modern warfare 

conditions“ 

д-р Мухамед 

Рацај, доц., 

бригаден генерал 

мајор  

Џелал Шериф 

15. 

„Концепт за кооперативна безбедност: можност 

Република Македонија да ја зголеми својата 

безбедност без да биде членка на НАТО“ 

„Concept of Cooperative Security: Opportunity for 

Macedonia to increase its security without becoming a 

NATO member“ 

 

д-р Методи Хаџи 

Јанев, доц., 

потполковник 

 

мајор Гоце 

Филипоски 

16. 

„Логистички информатички систем како дел од 

системот за поддршка на одлучувањето во 

Министерството за одбрана и АРМ“ 

„Logistics Information System as part of the system to 

support decision making process in the MoD and ARM“ 

 

д-р Радица Гарева, 

вонреден 

професор 

 

мајор Билјана 

Блажевска 
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17. 

„Сеопфатно интегриран кризен менаџмент – 

можност за ублажување на можните катастрофални 

последици од климатските промени и намалување 

на ризикот од катастрофи“ 

„Comprehensive integrated crisis management – an 

opportunity to mitigate the catastrophic consequences 

from climate changes and catastrophy risk reduction“ 

д-р Александар 

Главинов, доцент, 

потполковник 

Марија 

Милкова 

18. 

„Анализа, проценка на ранливост и загрозеност и 

управување со ризици од катастрофални пополави“ 

„Analysis, vulnerability. Assessment, threats abd 

managing risks from catastrophic floods“ 

д-р Елениор 

Николов, доц., 

полковник 

мајор Зоран 

Салтамарски 

19. 

„Нарушување на личната безбедност преку 

апликативно користење на социјалните мрежи 

фокусирана на FACEBOOK корисниците ва АРМ“ 

„Breach of personal security through applicative use of 

social networks with focus on FACEBOOK users in 

ARM“ 

д-р Методија 

Дојчиновски, 

доцент, полковник 

Бојан 

Николовски 

20. 

„Очекувани ефекти од воведувањето на европски 

број за итни повици“ 

„Expected effects of introducing European number for 

emergency calls“ 

 

д-р Драге 

Петрески, вон. 

проф., полковник 

 

Душко 

Петровски 

21. 

„Имплементација на Концептот на паметна одбрана 

во системот за противвоздушна одбрана на 

Република Македонија“ 

„Implementing the smart defence concept in the  air 

defence system of Republic of Macedonia“ 

д-р Славко 

Ангелевски, вон. 

проф., полковник 

 

потполковник 

Зоран Цикарски 

22. 

„Правна, институционална-орагнизациска рамка и 

надлежности во управувањето со ризикот од 

шумски пожари во Република Македонија“ 

„Legal, institutional and organizational framework and 

jurisdiction in managing forests fires in Republic of 

Macedonia“. 

 

д-р Орце 

Поповски, вон., 

проф., полковник 

 

Тони 

Јакимовски 

23. 

„Регионална соработка во доменот на одбраната 

помеѓу  земјите од ЈЕИ за Евроатланските 

интеграции“ 

„Regional cooperation in the defence area  among the 

Southeast Eropean Countries and Euro-Atlantic 

integrations“ 

 

д-р Андреј Илиев, 

доц., мајор 

 

Ацо Велковски 

24. 

„Учество на Република Македонија во Авганистан 

по завршувањето на мисијата ИСАФ во 2014 година 

„Republic of Macedonia participation in Afghanistan 

after ISAF mission ends in 2014“. 

д-р Методи Хаџи 

Јанев, доц., 

потполковник 

потполковник 

Венцислав 

Чучурски 
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25. 

„Политички и безбедносни услови во кои се 

формираше АРМ“   

„Political and security conditions under which ARM 

was established“ 

д-р Трајан 

Гоцевски, ред. 

проф, 

мајор Горан 

Ратков 

26. 

„Модел на поставеност и функционирање на 

резервниот состав како поддршка на безбедносниот 

систем на Република Македонија“ 

„Organizational and operational model of the reserve 

forces as a support of the security system of Republic of 

Macedoniа“ 

д-р Методија 

Дојчиновски, 

доцент, полковник 

Ивица Даневски 

27. 

„Хидројаловиштата на Република Македонија како 

потенцијален извор на загрозување на безбедноста“ 

„Hydro tailings of Republic of Macedonia as a potencial 

source of security threat“ 

 

д-р Орце 

Поповски, вон., 

проф., полковник 

 

Гоце 

Стоиловски 

28. 

„Контраразузнавачка поддршка на единиците на 

АРМ во меѓународни воени операции “ 

„Counterintellegence Support of the ARM Units in 

International Military Operations“ 

д-р Методија 

Дојчиновски, 

доцент, полковник 

мајор  

Сашко Бабунски 

29. 

„Планирање на операции за одговор на кризи на 

оперативно ниво на АРМ – придонес кон 

националната безбедност“ 

„Operations Planning as a Response to Crisies at ARM 

Operational Level – Contribution to the National 

Security“ 

д-р Методија 

Дојчиновски, 

доцент, полковник 

потполковник 

Никола 

Клетников 

30. 

„Имплементација на сеопфатниот кризен менаџмент 

на НАТО во мисиите на АРМ во Авганистан – 

Критична анализа и перспективи “ 

„Implementing the NATO Comprehensive Cirisis 

Mamangement in ARM Missions in Afhghanistan – 

Citical Analysis and Perspectives“ 

 

д-р Андреј Илиев, 

доц., мајор 

 

мајор Трајче 

Денчевски 

31. 

„Улогата и придонесот на Република Македонија во 

борбата против глобалниот тероризам “ 

„The Role and Contribution of Republic of Macedonia 

in the Fight Against Global Terrorirsm“ 

д-р Мухамед 

Рацај, доц., 

бригаден генерал 

капетан  

Џеват Кицара 

32. 

„Електронско војување и неговата поврзаност со 

информациските операции - Преглед, концепти и 

препораки за Армијата на Република Македонија “ 

„Electronic warfare and its relation to the Information 

Operations - Overview, concepts and recommendations 

for the Army of Republic of Macedonia “  

 

д-р Митко 

Богданоски, доц., 

мајор 

 

мајор Николче 

Милковски 
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33. 

„ Воените игри во функција на обуката на лидери за 

планирање на воени операции “ 

„War games aimed at training leaders planning military 

operations“ 

д-р Славко 

Ангелевски, вон. 

проф., полковник 

 

капетан Бобан 

Стојановски 

 34. 

„Компарација на нормативните и организациските 

аспекти на постапувањето со медицинскиот 

радиоактивен отпад во Република Македонија и 

државите од Европската унија “ 

„Comparison of normative and organizational aspects of 

medical treatment of radioactive waste in the Republic 

of Macednia country and the countries of the European 

Union“  

д-р Орце 

Поповски, вон., 

проф., полковник 

Билјана 

Стојановска 

35. 

„Формирање на стандардни штабови на Здружени 

Наменски Сили за Специјални Операции (ЗНССО)“  

„Establishing standardized headquarters of Joint Task 

Force For Special Operations“ 

д-р Славко 

Ангелевски, вон. 

проф., полковник 

мајор   

Ѓорѓи Цикарски 

 

36. 

„Обезбедување на човечки ресурси за ефикасно и 

ефективно функционирање на Центарот за 

управување со кризи“ 

„Providing human resources for efficient and effective 

functioning of the Centre for Crisis Management“. 

д-р Менде 

Солунчевски, 

доцент 

Елена Петкова 

 

 


