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РЕФЕРАТ
за избор на наставник во научното подрачје Општествени науки, научно поле
Одбрана, научни области интегрална безбедност и „планирање на одбрана и
заштита, на Воената Академија во Скопје при Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип
Со одлука бр. 03-11/23 од 15.03.2018 година донесена на 75-та седница на Наставнонаучниот 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, научни области: „интегрална безбедност“ и „планирање на
одбрана и заштита“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, во следниот
состав:
1. ред. проф. д-р Томе Батковски, (Факултет за безбедност - Скопје), УКЛО Битола, претседател;
2. ред. проф. д-р Стојан Славески, редовен професор, Влада на Република
Македонија - (Дирекција за безбедност на класифицирани информации), член;
3. ред. проф. д-р Златe Димовски, (Факултет за безбедност - Скопје, УКЛО Битола), член.
Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Вечер“ и „Коха“ и на веб
страницата на Воената академија на 15 февруари 2018 година а на истиот се пријавија следните
кандидати: д-р Методија Дојчиновски, вонреден професор, полковник од Воената академија Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и д-р Оливер
Стојановски, мајор, вработен во Армијата на Република Македонија.
Врз основа на приложената документација, комисијата констатира дека документите на
кандидатите се навреме доставени во Воената академија, и чест ни е на Hаставно-научниот
совет на Воената академија да му го поднесеме следниов
ИЗВЕШТАЈ
1. Д-р Методија Дојчиновски е роден 1967 година во Битола, Република Македонија. Основно
и средно училиште завршил во Скопје а Воена академија во Белград 1989 година, военополициска специјалност.
По промовирањето во првиот офицерски чин, бил распореден на работното место
командир на вод на воена полиција во Призрен. На служба во Армијата на Република
Македонија е од први Април 1992 година, најнапред како командир на чета на воена полиција,
а во веќе во 1994 година како Командант на батаљон на воена полиција, Скопје. Во
професионалната офицерска кариера вршел значајни задачи во единиците, командите,
штабовите и установите на Армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана
на Република Македонија, на работни места во полк, бригада, Здружената оперативна команда
на Армијата на Република Македонија, Генералштабот на Армијата на Република Македонија
и во Министерството за одбрана на Република Македонија.
Во 1999 година магистрирал на Факултетот за безбедност во Скопје, на тема „Примената на
мерките и активностите на воената полиција и искуства од спроведувањето на потражната
служба во АРМ“. Во 2008 година докторирал на Филозофскиот факултет - Институт за
безбедност, одбрана и мир, на тема „Модел на поставеност и функционирање на военото
разузнавање во Армијата на Република Македонија според стандардите на НАТО“.
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Во периодот од 1989 - 1992 година бил ангажиран во ЈНА, а од 1992 година па се до
2008 година вршел задачи во единиците, командите, штабовите и установите на воената
полиција и органите и службите за безбедност и разузнавање на МО и АРМ.
Ангажирањето на Воената академија во Скопје, д-р Методија Дојчиновски, го
започнува во 2008 година како Шеф на отсек за безбедност. Во 2009 година е избран за
наставник - доцент во наставно-научната област безбедност и разузнавање. Во 2009 година е
поставен за Раководител на Катедрата за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување
во Воената академија, се до овој избор. Во 2013 е избран за вонреден професор во подрачјето
на општествените науки, поле - одбрана, наставно-научната област: национална безбедност,
меѓународна безбедност, безбедносни и разузнавачки системи (Билтен на Воена академија бр.
61).
Кандидатот д-р Методија Дојчиновски, вонреден професор, е воен старешина во чин
полковник од 2010 година.
Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање редовен
професор:
1. Вонреден професор од научната област во која се избира: Со одлука на Наставно-наулниот
совет на Воената академија, избран е во наставно-научно звање „вонреден професор“ во
научна област: национална безбедност, меѓународна безбедност, безбедносни и
разузнавачки системи - Одлука бр. 03-17/87 од 05.06.2013.
2. Објавени најмалку шест научно истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации:
Импакт
Бр. Автор
Наслов на трудот
Списание
фактор

1.

2.

GjorgjiVeljovski, Nenad
Taneski, Metodija
Dojchinovski

Gjorgji Veljovski, Nenad
Taneski, Metodija
Dojchinovski

3.

Gjorgji Veljovski,
Metodija Dojchinovski

4.

Maja Timovska,
Metodija Dojcinovski

The Militant Ideology
as a Center of Gravity
of the Religious
Militant
Organizations
The danger of “hybrid
warfare” from a
sophisticated
adversary: the Russian
“hybridity” in the
Ukrainian conflict
The importance of
organizational
learning and
knowledge transfer for
efficient defence and
security system
The role of knowledge
in disaster risk
reduction

International Journal of
Humanities Social Sciences and
Education
https://www.arcjournals.org
/ijhsse/volume-3-issue-8/,
Volume 3, Issue 8, pp.11-23,
August, 2016
Taylor & Francis Online
Journal, published 15 October
2017
http://www.tandfonline.com/
doi/
full/10.1080/14751798.2017.
1377883
International Journal, Institute of
knowledge management,
Eleventh International Scientific
Conference “Knowledge in
Practice”, 2016 Bansko,
Bulgaria
11-th Eleventh International
Scientific Conference:,
„Knowledge in Practice“
Bansko, Bulgaria, 2016

Impact
factor 1,056
(2014)

Impact
factor 0.37
(2016)

Global
Impact
Factor
1,023 (2015)

Global
Impact
Factor
1,023 (2015)
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2013 година

5.

6.

7.

8.

9.

Автор

Наслов на трудот

Metodija Dojcinovski

Influence of the Cold
War on the realism

Metodija Dojcinovski,
Ljupco Levkovski,
Nikola Kletnikov

Zoran Cikarski,
Metodija Dojcinovski,
Andrej Iliev

Metodija Dojcinovski,
Oliver Veleski

Методија
Дојчиновски,
Фердинанд Оџаков

Списание

Training, Doctrine Command,
Military review, Tirana,
Albania, 2013
Тhe Balkans between past and
Democratic legal
future: security, conflict
guarantees of the
resolution and euro-Atlantic
republic of Macedonia integration, - international
as a modern state
scientific conference, 05-08
June, Volume I, Ohrid , 2013
Тhe Balkans between past and
future: security, conflict
The role of OSCE in
resolution and euro-Atlantic
the SEE countries
integration, - international
scientific conference, 05-08
June, Volume II, Ohrid , 2013
Тhe Balkans between past and
National border
future: security, conflict
security as a condition
resolution and euro-Atlantic
for euro-integration of
integration, - international
the Republic of
scientific conference, 05-08
Macedonia
June, Volume II, Ohrid , 2013
Прва меѓународна научна
конференција, Влијанието на
научно-технолошкиот
развиток во областа на
Воено технолошките
правото, економијата,
трендови и
културата, образованието и
безбедносните
безбедноста во Република
односи
Македонија“, 20-21 декември,
Институт за дигитална
форензика, Евро
Балкан, Скопје, 2013
International scientific
Аdaptation of national
conference, „Changes in the
security systems in
global society“, Europian
conditions of global
University, Skopje, 6-7 јуни
society changes
2013
IV međunarodni naučni skup
Oblici ugrožavanja
„Multikulturalnost i savremeno
ljudske bezbednosti u
društvo“, Pravo, Bezbednost,
savremenom društvu
Novi Sad, 2013
2014 година

Години на
излегување

2

3

3

3

1

10.

Ljupco Levkovski,
Metodija Dojcinovski

11.

Metodija Dojčinovski,

12.

Bojan Nikolovski, Vasko
Kokolanski, Jugoslav
Achkoski, Metodija
Dojcinovski

Breach of Personal
Security through
Applicative use of
Online Social
Networks

TEM Journal, 2 (4), 2014, pp.
291-296

6

13.

Jugoslav Ackoski,

Operational Value and

TEM Journal, 2 (3), 2014, pp.

6

7

4
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Nevena Serafimova,
Slavko Angelevski,
Metodija Dojcinovski,
Dimitar Bogatinov

Accessibility of
Services in SOA-based
Intelligence
Information Systems

Методија
Дојчиновски,
Фердинанд Оџаков

Специфичности на
тероризмот во
периодот на
подготовка за негово
извршување

Nikola Kletnikov,
Aleksandar Glavunov,
Metodija Dojcinovski

„Interoperability of
the operational
planning process at
operational level in
arm with operational
level planning with
NATO

16.

Методија
Дојчиновски,
Ивица Даневски

Регионализам и
социјален
идентитет во
контекст на
националната
бебзбедност

17.

Примена на
разунавачката
дејност при
Методија Дојчиновски
спроведување на
мисиите на воените
аташеа

14.

15.

18.

Ferdinand Odzakov,
Metodija Dojčinovski

19.

Metodija Dojcinovski

20.

Metodiја Dojcinovski,
Goce Djukleski, Maja
Timovska

21.

Maja Timovska,
Metodiја Dojcinovski

22.

Dimitrova Aleksandra,

Contemporary Aspects
in Critical
Infrastructure
Protection and
Combating Terrorism

211-217

Современа македонска
одбрана, - меѓународно
научно списание за одбрана,
19
безбедност и мир, Списание на
МО на РМ, број 27, Скопје,
2014
Macedonia and the Balkans, a
hundred years after the world
war I – security and euroAtlantic integrations, 4
international scientific
conference, 3 - 5 June, Volume
I, Ohrid, 2014
Втора меѓународна научна
конференција „Влијанието на
научно-технолошкиот
развиток во областа на
правото, економијата,
културата, образованието и
2
безбедноста во Република
Македонија“, 30-31 октомври,
Институт за дигитална
форензика, Евро Балкан,
Скопје, 2014
Четврта меѓународна научна
конференција „Науката и
општествениот
развој“,Европски
Универзитет, Скопје, мај 2014

4

NATO, Advanced Research
Workshop, Managing Terrorism
Threats to Critical
Infrastructures - Challenges for
South Eastern Europe, 12-15
May, Belgrade, 2014

7

Influence of the
Faculty of security - Skopje,
ideology of peace in
International yearbook, 2014
the Balkans
2015 година
Achivment of the
8-th International scientific
national interest by
conference, 14-15.05.2015,
accepting security
Velika Gorica, Croatia
piradigms
Building a culture of
8-th International scientific
safety and resilience to
conference, 14-15.05.2015,
disasters throuth
Velika Gorica, Croatia
education
The personality profile International scientific

4

10

10
8
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Metodija Dojcinovski

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

of terrorist liders:
theoretical aspects and
ways of measuring“,

conference, 02-03.06.2015,
Оhrid, Researching, security approaches, concepts and
policies, Faculty of security
International scientific
conference: Researching,
security - approaches, concepts
and policies, Оhrid, Faculty of
security - Skopje, 2015
Contemporary Macedonian
defense“ - Military magazine of
the Ministry of defense, Skopje,
2015

Theories, models and
challenges of
intelligence in the
Metodija Dojcinovski
support of the national
security
Reserve components of
modern armed forces
Metodiја Dojcinovski,
Ivica Danevski
in achieving security
of the states
Современиот
тероризам и
Современа македонска
Оливера Ињац,
пропагандаодбрана“ - меѓународно
Методија Дојчиновски
трендови, модели и
научно списание, Скопје 2015
димензии
The role of army of
Republic of Macedonia Proceedings of the international
Metodija Dojcinovski,
in dealing with the
scientific conference: „Crisis
Maja Timovska,
security challenges
management: challenges and
Petar Tashevski
posed by migration
prospective”, Skopje, 2015
crisis
Crisis management
Proceedings of the international
and international
scientific conference: „Crisis
Metodija Dojcinovski,
cooperation from the
Nenad Taneski,
management: challenges and
perspective of a small
Vasko Kokolanski
prospective”, Skopje, 2015
country
2016 година
The Role of Interpol
dealing with crime and
Sasho M. Stojanovski,
terrorism“,Thematic
Kriminalističko policijska
conference
Metodija Dojcinovski,
akademija, Beograd, 2016,
Biljana M. Stefanova
proceedings of
international
significance
Europian University of Republic
Transnational
Macedonia, Sixth international
Stefanija Argotova,
organized crime as a
academic conference: ”The
national security
possible, the real and the virtual
Metodija Dojcinovski
threat
in the modern world”, Skopje,
2016
European University of Republic
Тhe role in the society
Macedonia, Sixth International
of the army of
academic conference: ”The
Metodiја Dojcinovski,
Republic of Macedonia
Kire Janev
possible, the real and the virtual
in building national
in the modern world”, Skopje,
security
2016
Contemporary Macedonian
Assessment of threat to
Gjorgji Veljovski,
Defence Magazine, Ministry of
national security from
Defence, Skopje, pp.111-120,
Metodija Dojcinovski
CBRN terrorism
June 2016

8

19

19

1

3

7

7

19
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32.

33.

Metodija Dojcinovski

Metodija Dojcinovski

34.

Maja Timovska,
Metodija Dojcinovski

35.

Kire Janev,
Metodija Dojchinovski,
Nenad Taneski

36.

Nikola Kletnikov,
Metодија Dojcinovski,
Lazar Gjurov

37.

Stefanija Agrotova,
Methodija Dojcinovski

Specificity of the
military police service
in the implementation
of search measures
and activities
Development, theory
and practice of the
security functions in
the armed forces of the
Republic of Macedonia

International yearbook, Faculty
of Security, Skopje, 2016

8

International scientific
conference: Contemporary
trends of social control of crime,
Faculty of security Skopje, 2016

8

International scientific
The use o knowledge
conference: Contemporary
in natural-disaster
trends of social control of crime,
relief management
Book of abstracts, Faculty of
security Skopje, 2016
Assessment of threat to Contemporary Macedonian
national security from Defence Magazine, Ministry of
CBRN terrorism
Defence, Skopje, 2016
2017 година
Role of the Armed
International Scientific
Forces of the Republic
Conference „Contemporary
Macedonia (ARM) in
Concept of Crises
the Crises
Management“, Skopje, 2017
Management Sistem
Population muvements Contemporary Macedonian
as an external threat to Defence Magazine, Ministry of
national security
Defence, Skopje, 2017

8

19

3

19

3. Позитивна оценка од самоевалуацијата:
Кандидатот има позитивна оценка од самоевалуацијата спроведена од Комисијата за
самоевалуација на Воената академија во Скопје, одлука бр. 03-11/9 од 18.01.2018 година и
Потврда дека има позитивна оцена од самоевалуацијата спроведена на Воената академија
според Упатството за самоевалуација и оценување на квалитетот на Воената академија, акт
бр. 07-42/47 од 27.02.2018 година.
I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Методија Дојчиновски, во 2008 година е избран во наставно-научното звање
доцент, а во 2013 година во наставно-научното звање вонреден професор, и за целиот овој
период до 2018 година, изведува настава на Воената академија
Во досегашната наставно-образовна дејност ангажиран е на следните наставни
предмети:
1. На Прв циклус на студии:
➢ Основи на национална безбедност
➢ Опертивно планирање
➢ Безбедност на патен, железнички и воздушен сообраќај
➢ Безбедност на компјутерски системи, компјутерски криминал и компјутерски
тероризам
2. На Втор циклус на студии - магистерски студии и специјализација за командни и
штабни должности:
➢ Национална безбедност и безбедносни системи
➢ Тероризам и асиметрични закани
➢ Разузнавачки и безбедносни системи

1474

➢ Воена дипломатија и културни разлики
➢ Глобализација и безбедност
➢ Тактика
3. На Трет циклус на студии:
➢ Национална и меѓународна безбедност
➢ Хибридни и сајбер закани
➢ Пост-конфликтен менџмент и транзиција во мир
4. На програмата за Воено-стручно оспособување за пилоти:
➢ Национален безбедносен систем на Република Македонија
Во 2014 година од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото
образование, кандидатот е акредитиран за ментор на трет циклус на студии, а во февруари 2018
година, добива повторна акредитација за ментор на втор циклус на студии во Воената
академија.
Кандидатот од последниот избор воведува два предмети на Воената академија, во трет
циклус на студии, и тоа: „Национална и меѓународна безбедност“ и „Хибридни и сајбер
закани“ во насоката „Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи“.
Од 2017 година е ангажиран на Европскиот универзитет на Република Македонија од
Скопје, по предметот „Национална одбранбена политика и стратегија“.
Д-р Методија Дојчиновски е ментор на 7 одбранети дипломски работи, член во 7
комисии за одбрана на дипломски работи, ментор на 3 одбранети стручно специјалистички
трудови, ментор на 10 одбранети мгистерски трудови, член во 34 комисии за одбрана на
магистерски и стручно специјалистички трудови, ментор на 2 кандидати за докторски студии,
член на 2 комисии за одбрана на докторски трудови, член-рецензент во 5 комисии за избор на
наставници и соработници, рецензент на 2 позитивно рецензирани монографии, раководител
на 5 стручни и научни семинари, член 1 на ученички натпревар, организатор на 2 летни школи
и предавања на прв, втор и трет циклус на студии.
II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во делокругот на научно-истражувачката дејност од последниот избор до сега д-р
Методија Дојчиновски е автор на 4 труда во меѓународни списанија со имапакт фактор, 10
труда печатени во зборници на трудови на меѓународни конференции, 6 труда објавени во
меѓународни журнали и списанија/часописи, 7 трудови објавени на домашни научни списанија,
12 трудови објавени во домашни стручни списанија/часопи.
Од вкупно 62 труда објавени на Репозиториумот во Универзитетот Гоце Делчев во
Штип, 40 труда, објавени се во периодот на избор во повисоко звање 2013-2018 година. Во
истиот период, автор е на универзитетски учебник, научна книга, интерна скрипта со
практикум и дел од монографија (два наслова). Учествувал како координатор, модератор и
предавач по покана на научни и стручни собири, има пленарни и воведни излагања на стручни
собири, учесник е на меѓународни стручни и научно-истражувачки проекти, бил член на
уредувачки одбор на научно списание, реализирал студиски престој во странство, рецензент е
на научен труд.
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Преглед
на објавените научни и стручни трудови и дела на вонреден професор д-р Методија
Дојчиновски, во периодот по изборот во последното
наставно-научно звање:
Книги, учебници, монографии, интерни скрипти
1. Методија Дојчиновски, „Современо воено разузнавање“, Соларис Принт - Скопје,
2009, основна литература по предметот „Разузнавачки и безбедносни системи“ на втор
циклус: Магистерски студии и Специјализација за командни и штабни должности во
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје
2. Методија Дојчиновски, Фердинанд Оџаков, „Разузнавачки операции“, со речник на
разузнавачки термини, научна книга, Соларис Принт - Скопје, 2010, основна литература
по предметите „Разузнавачки и безбедносни системи“ и „Тероризам и асиметрични
закани“ на втор циклус: Магистерски студии и Специјализација за командни и штабни
должности и дополнителна литература по предметот „Хибридни и сајбер закани“ на
трет циклус на студии во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје
3. Методија Дојчиновски, Фердинанд Оџаков, „Разузнавачки операции“, со речник на
разузнвачки термини, Соларис Принт - Скопје, 2010, универзитетски учебник по
предметот „Разузнавачка и безбедносна активност“, (акт 03-47/1 од 20.02.2018 година
на ЕУРМ) на втор циклус на студии на Европскиот универзитет на Република
Македонија - Скопје
4. Методија Дојчиновски, „20 години Воена академија“, - дел од монографија (два
труда), Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, 2015
5. Методија Дојчиновски, Маја Тимовска, „Оперативно планирање“ - интерна скрипта
со практикум, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, 2017
6. Менде Солучнчевски, Методија Дојчиновски, Маја Тимовска, „Ресусрси и мерки
за заштита и спасување“, научна книга, КАЕЛ ЕС - ПРИНТ - Скопје, 2018
Трудови објавени во списанија со импакт фактор
1. Gjorgji Veljovski, Nenad Taneski, Metodija Dojchinovski, „The danger of “hybrid warfare”
from a sophisticated adversary: the Russian “hybridity” in the Ukrainian conflict“, Taylor &
Francis Online Journal, 2017, Impact factor 0,37
Во трудот детално се разработува терминот "хибридна војна" , како нов термин
кој што се користи за справување со асиметричните закани. Целта на оваа
студија преку анализа на украинското сценарио, е се покаже дека иако терминот
"Хибрид" е нов, самиот концепт е стар и е продолжение на веќе видена
доктрина од времето на Студената војна. Наедно се потенцира дека "хибридната
закана "може да дојде и од државни и од недржавни актери.
2. Maja Timovska, Metodija Dojcinovski, „The role of knowledge in disaster risk reduction“,
11-th Eleventh International Scientific Conference:, „Knowledge in Practice“, Bansko,
Bulgaria, 2016, Global Impact Factor 1,023 (2015)
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Овој труд ги разработува потенцијалните концепти на знаењето кои го
унапредуваат истражувањето на катастрофите. Како референци,користени се
настаните од поплавата во Скопје за илустрирање на предизвиците и патеките за
намалување на ризиците. Во трудот авторите укажуваат на важноста на
промовирање на собирање, анализа, управување и употреба на релевантни
податоци и практични информации на национално и локално ниво, како и
потребите на различните категории на корисници. Намалувањето на загубите од
катастрофи е фундаментална цел за повеќето влади.
3. Gjorgji Veljovski, Nenad Taneski and Metodija Dojchinovski, The Militant Ideology as a
Center of Gravity of the Religious Militant Organizations, International Journal of
Humanities Social Sciences and Education, https://www.arcjournals.org/ijhsse/volume-3issue-8/, Volume 3, Issue 8, pp.11-23, August, 2016, Impact factor 1,32
Во овој труд се укажува на тоа дека за разбирање на заканата од религиозните
милитантни организации, потребно е да се идентификуваат причините што
создаваат таква милитантна идеологија. Современите предизвици укажуваат на
тоа дека треба да се градат современи стратегии за борба против тероризмот.
Градењето пристап и планирањето на одбранбено-безбедносни политики, треба
да се идентификува центарот на гравитација на потенцијалниот противник
(заканата). Проблемот со современиот тероризам е замислен во осумдесеттите
години, но причините што доведоа до него се појавиле неколку децении порано.
4. Gjorgji Veljovski, Metodija Dojchinovski, The importance of organizational learning and
knowledge transfer for efficient defence and security system, International Journal, Institute of
knowledge management, Eleventh International Scientific Conference “Knowledge in
Practice”, 2016 Bansko, Bulgaria, Global Impact Factor 1,023 (2015)
Во трудот се дава критичка анализа на знаењето за минатото, со реална
проценка за идните закани и конфликти со цел да се направат потребните
подготовки да се испланираат и изградат одбранбените способности. Војните
сили на секоја земја имаат најголем потенцијал да обезбедат едикасна одбрана.
Оние војски кои почесто водат војна се подобри во тоа. Справување со каква
било закана почесто придонесува за постигнување на подобро разбирање и ја
подобрува подготвеноста за следниот потег.
Трудови објавени на меѓународни конференции
5. Metodija Dojcinovski, Ljupco Levkovski, Nikola Kletnikov, „Democratic legal guarantees
of the republic of Macedonia as a modern state“, Тhe Balkans between past and future:
security, conflict resolution and euro-Atlantic integration, international scientific
conference, 05-08 June, Volume I, Ohrid , 2013
Овој труд е обид да се утврдат гаранциите на општествата во современиот свет.
Демократијата, правната држава и човековите права создаваат единство кое не
може да се одвои. Човековите права во нивниот напнат и зависен однос со
демократијата се највидливите критериуми за карактерот на владата.
Воспоставените меѓународни стандарди кои гарантираат и ги штитат
човековите права како универзални и не се раздвојуваат со законот се
прогласуваат како цивилизациски идеал. Се чини дека денешниот свет е далеку
од замислениот цивилизациски идеал, а заштитата на човековите права на
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Балканот е тешка мисија. Согласно ова, трудот има за цел да докаже
нераскинлива нишка меѓу демократијата и правната држава со акцент на
човековите права.
6. Zoran Cikarski, Metodija Dojcinovski, Andrej Iliev, „The role of OSCE in the SEE
countries“,Тhe Balkans between past and future: security, conflict resolution and euroAtlantic integration, - international scientific conference, 05-08 June, Volume II, Ohrid ,
2013
Овој документ ја елаборира улогата на ОБСЕ во спроведувањето на
превентивните мерки и активности за унапредување на демократијата и мирот
во ЈИЕ. Основата за функционирањето на ОБСЕ во регионот на ЈИЕ е
Европската безбедносна политика и нејзините цели за воспоставување траен
мир во областите погодени од безбедносните предизвици. Трудот ја задржува
линијата која ги опфаќа прашањата кои се важни за функционирањето,
соработката, положбата, карактеристиките и функционирањето на ОБСЕ во
ЈИЕ. Особено најважната мисија на ОБСЕ е спроведување на активности во
рамките на организацијата за зачувување на природата, заштита и заштита на
човековите права, кои се решаваат со општи механизми и пошироки аспекти на
меѓународните и меѓуетничките конфликти или проблеми.
7. Metodija Dojcinovski, Oliver Veleski, „National border security as a condition for eurointegration of the Republic of Macedonia“, Тhe Balkans between past and future: security,
conflict resolution and euro-Atlantic integration, - international scientific conference, 05-08
June, Volume II, Ohrid , 2013
Овој труд е придонес во развојот на границата, барајќи потребни елементи за
ефикасно обезбедување граници, остварување на регионалната безбедност и
постигнување на неопходните услови за успешна евро-интеграција на
Република Македонија. Безбедноста на националната граница е приоритет на
меѓународната агенда, со јасни одлуки и насоки за безбедносната политика и
постигнување на потребното ниво на национална безбедност. Новите трендови
во полето на безбедноста даваат насоки за изедначување на мерењата и нивно
активирање на локално, регионално и меѓународно ниво, вистинско
воспоставување на ефективна правна рамка, техничка опрема, логистичка
поддршка на граничната безбедност, ефективен ИТ и систем за следење,
меѓуагенциска соработка и други активности инициран од европските
безбедносни институции.
8. Методија Дојчиновски, Фердинанд Оџаков, „Воено технолошките трендови и
безбедносните односи“, Прва меѓународна научна конференција „Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата,
образованието и безбедноста во Република Македонија“, 20-21 декември, Институт за
дигитална форензика, Евро Балкан, Скопје, 2013,
Трудот ја детерминира нераскинливата поврзаност помеѓу војната и бизнисот,
што практично претставува врска помеѓу воената технологија и глобалната
безбедност. Иако проценките на колективните безбедносни системи укажуваат
на минимална веројатност за отпочнување конвенционална војна, степенот на
воената приватизација сигнализира за вклучувањето на се повеќе приватни
компании во процесите на вооружување и војување. Можните последици се
зголемуваат, безбедносните односи се глобализираат а технолошките трендови
се користат за воени, економски и политички димензии.
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9. Ljupco Levkovski, Metodija Dojcinovski, „Аdaptation of national security systems in
conditions of global society changes “,International scientific conference, „Changes in the
global society“, Europian University, Skopje, 6-7 јуни 2013,
Значајно место во трудот се однесува на процесот на глобализација кој не е
прашање на избор и не може да се запре, продолжува континуирано и никој не
остава рамнодушен и неутрален. Денешното опкружување се карактеризира со
големи и динамични промени каде влијанието на глобализацијата е очигледно, а
последиците се многубројни. Промените на глобалното општество
придонесуваат кон сложеноста и амплитудата на современото поткопување на
безбедноста, а во оваа рамка, поради влијанието на реципроцитет, станува сè
потешко да се гледаат безбедносните закани едноставно како внатрешни и
надворешни. Тоа е да се каже, заканите што се случуваат внатре во земјата
можат да ги преминат внатрешните граници и да станат меѓународни и обратно.
10. Nikola Kletnikov, Aleksandar Glavunov, Metodija Dojcinovski, „Interoperability of the
operational planning process at operational level in arm with operational level planning with
NATO“, Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and
euro-Atlantic integrations, - international scientific conference, 3 - 5 June, Volume I, Ohrid,
2014
Трудот укажува на напорите на Република Македонија кон остварување на
меѓународно ниво во делот на планирањето и подготовките за одбрана и
заштита, како и учеството на операции предводени од ОН, НАТО и ЕУ. За
ефикасно и ефективно остварување на овие цели е важна способноста на АРМ
да работи во мултинационална средина, особено во област на планирање на
активности.
11. Методија Дојчиновски, Ивица Даневски, „Регионализам и социјален идентитет во
контекст на националната бебзбедност“, Втора меѓународна научна конференција
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“, 30-31 октомври,
Институт за дигитална форензика, Евро Балкан, Скопје, 2014
Во трудот се објаснува моќта на сфаќањето на поимот регионализам од страна
на државите и социјалните групи, во интерес на зачувување или остварување на
своите цели ќе предодреди низа последователни појави кои ќе го
определатпроцесот на опстанок на државата и социјалните групи во истата.
Позитивистичкото
сфаќање
на
регионализмот
како
атрибут
на
глобализацискиот процес, само предупредува на идни предизвици на кои
националните држави треба да изнајдат соодветен модел за безбедносна
стабилност и соработка, а при тоа не напуштајќи ја сопствената определба за
евро-атлантска интеграција.
12. Методија Дојчиновски, „Примена на разунавачката дејност при спроведување на
мисиите на воените аташеа“,Четврта меѓународна научна конференција „Науката и
општествениот развој“,Европски Универзитет, Скопје, мај 2014,
Трудот ја детерминира улогата, местото, функциите, како и специфичностите на
мисијата на воените аташа во рамки на одбранбената дипломатија.
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Дипломатијата на почетокот на нејзиното појавување претставувала дејност на
армиите во периодот на создавање на државите, но денес нејзиното разбирање е
комплексно, бидејќи голем број на различни професии, експерти, нивоа во
политиката, учествуваат во нејзиното остварување. Разузнавачката дејност на
воените аташеа, некогаш претставувала основа за упатување на мисија, денес
таа официјално е минимизирана и вешто трансформирана во задачи на
координирање, соработка, размена на информации, протоколарни активности,
унапредување на односите, едуцирање на персонал и слично, со цел шланирање
и поддршката на одбраната и заштитата на националните интереси.
13. Metodiја Dojcinovski, Goce Djukleski, Maja Timovska, „Achivment of the national interest
by accepting security piradigms“, 8-th International scientific conference, 14-15.05.2015,
Velika Gorica, Croatia
Трудот укажува дека живеењето во современи општествени услови, со
современи ризици и закани, е императив во денешното возраст. Со честата
употреба на фразата дека не постои закана за мирот, живеењето го губи своето
значење, поради замена на фразата според која фактите покажуваат дека
конвенционалните закани се трансформираат во неконвенционални.
14. Maja Timovska, Metodiја Dojcinovski, „Building a culture of safety and resilience to
disasters throuth education“, 8-th International scientific conference, 14-15.05.2015, Velika
Gorica, Croatia
Трудот дава поддршка на поттикнувањето на културта и отпорноста на
катастрофи преку едукација. Практично е, патот напред за националните
институции да ја играат својата улога во глобалната заложба за намалување
влијанието на катастрофи. Разбирањето на интеракцијата на закани,
изложеноста на катастрофи и ранливости е од клучно значење за ефективна
спречување катастрофи. Затоа, образованието и обуката може да го премостат
јазот меѓу научните сознанија и практичната локална акција преку размена на
пораки и стандардно поставување.
15. Dimitrova Aleksandra, Metodija Dojcinovski, „The personality profile of terrorist liders:
theoretical aspects and ways of measuring“, International scientific conference, 0203.06.2015, Ohrid, Researching, security - approaches, concepts and policies, Faculty of
security, Skopje, 2015
Овој труд прави обид да одговори на прашањето дали постои профилот на
личноста типичен за терористите, без разлика дали постојат разлики меѓу нив
лидери и следбеници, и кои се можните начини на мерење. Наодите се
искористуваат за подобрување на стратегијата за психо-контра-тероризам, со
главна цел да се надгради практичното психолошко знаење во безбедносни и
одбранбените сили, одговорни за справување со овој феномен, преку
поставување глобални услови за откривање на прекршителите пред да донесат
одлука да извршат кривично дело.
16. Metodija Dojcinovski, „Theories, models and challenges of intelligence in the support of the
national security“, International scientific conference: Researching, security - approaches,
concepts and policies, Оhrid, Faculty of security - Skopje, 2015

1480

Овој труд има за цел да ги пренесе поставувањата за квалитет, идеи, теории и
модели за планирање и поддршка на целите на националната одбрана и
безбедност, првенствено на државните институции. Примената на теории и
модели придонесува за рано предупредување и спречување на потенцијални
закани, опасности и ризици за постигнување успех во операциите против
предизвиците на сегашноста.
17. Stefanija Argotova, Metodija Dojcinovski, „Transnational organized crime as a national
security threat“, Europian University of Republic Macedonia, Sixth international academic
conference: ”The possible, the real and the virtual in the modern world”, Skopje, 2016
Трудот го истражува организираното мрежно работење, иновативните тактики,
страгегии и технологии со кои се служат криминалците за остварување на
нивните цели (перење на пари преку банкарски сметки, сексуална експлоатација
на жени и деца, ситни кражби, кражби на автомобили, насилства и огромен број
злосторства). Под негово влијание се без исклучок и развиените и државите во
развој. Иако организираниот криминал е вкоренет уште многу одамна, за да
можат државите да ги превенираат, да одговорат и да ги сузбиат овие
асиметрични закани, потребно е нивно постојано следење и анализа.
Активностите на овој вид на криминал претставуваат реална закана по
националната безбедност.
18. Metodija Dojcinovski, Nenad Taneski, Vasko Kokolanski, „Crisis management and
international cooperation from the perspective of a small country", Proceedings of the
international scientific conference: „Crisis management: challenges and prospective”, Skopje,
2015
Природните катастрофи, технолошките несреќи, терористичките напади или
масовната миграција на населението од еден регион во друг, може да влијае на
многу земји истовремено како што може да се појават во или вклучуваат
мултинационални региони. Меѓународната поддршка и соработка е исто така од
витално значење кога погодената земја не може да се справи со предизвици.
Треба да се зголеми меѓународната соработка и поддршка и формирани на
начин да обезбедат поддршка и взаемна корист за сите засегнати страни земји.
Во оваа анализа се тврди дека малите земји со ограничени ресурси зависат од
меѓународната поддршка.
19. Metodija Dojcinovski, Maja Timovska, Petar Tashevski, „The role of army of Republic of
Macedonia in dealing with the security challenges posed by migration crisis“, Proceedings of
the international scientific conference: „Crisis management: challenges and prospective”,
Skopje, 2015
Во трудот се дискутираат прашања поврзани со националните документи,
норми, правила и прописи кои укажуваат на безбедносните предизвици во
Републиката на Македонија и во регионот, улогата на Армијата во
управувањето со кризи, сегашната безбедносна ситуација поврзана со
мигрантите и разгледување на сите форми на ангажирање на Армијата во
справувањето со миграционата криза за да му помогне на Министерството за
внатрешни работи на Република Македонија.
20. Metodiја Dojcinovski, Kire Janev, „Тhe role in the society of the army of Republic of
Macedonia in building national security“,European University of Republic Macedonia, Sixth
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International academic conference: ”The possible, the real and the virtual in the modern
world”, Skopje, 2016
Трудот ги опфаќа промените кои што настануваат во 21 век и предизвиците,
како што се хибридните закани, миграциите, силниот технолошки развој,
елементарните непогоди и други., кои што ја загрозуваат националната
безбедност на Република Македонија. Целта на овој труд е да на политичката и
научната јавност им се предочи дека Армијата има главна улога во зачувување
на националната безбедност на државата и безбедноста на граѓаните преку
планирањето на одбраната и заштитата. Само добро обучена и опремена војска
претставува гарант за безбедноста и опстанокот на државата. За таа цел
потребно е опремување со најсовремена опрема, правилно моделирање на
бројот на војниците на АРМ согласно со актуелните закани и предизвици, нивна
правилна организациска поставеност како би биле способни за зачувување на
националниот суверинитет и интегритет на Република Македонија.
21. Metodija Dojcinovski, „Development, theory and practice of the security functions in the
armed forces of the Republic of Macedonia“, International scientific conference:
Contemporary trends of social control of crime, Faculty of security Skopje, 2016
Трудот укажува на значајни ставови за придонес во одбранбениот систем во 21
век, теорија за вистинскиот концепт за планирањет, создавање и
функционирање на одбраната и заштитата и безбедноста во вооружените сили,
како и за методолошките активности и практики во реализацијата на
безбедносните функции во вооружените сили. Преку темелна обработка на
проблемот, се идентификува непреченото функционирање и поддршка на
системот за одбрана.
22. Maja Timovska, Metodija Dojcinovski, „The use of knowledge in natural-disaster relief
management“, International scientific conference: Contemporary trends of social control of
crime, Book of abstracts, Faculty of security Skopje, 2016
Авторите на трудот посветуваат внимание на важноста на користење на
знаењето како составен дел на управување со катастрофи и негово
спроведување треба да вклучуваат и да бараат тесна соработка меѓу сите
сектори на општеството, бидејќи образованието на вакви процеси е важен
аспект на доброто управување. Целта на управувањето со катастрофи е да
обезбеди објективни и транспарентни информации за донесување одлуки за
контрамерки за намалување на ризикот од катастрофи.
23. Nikola Kletnikov, Metоdiја Dojcinovski, Lazar Gjurov, „Role of the Armed Forces of the
Republic Macedonia (ARM) in the Crises Management Sistem“, International Scientific
Conference „Contemporary Concept of Crises Management“, Skopje, 2017,
Со овој истражувачки труд се укажува на потребата и способноста на
персоналот на командите и единиците на Армијата на Република Македонија на
оперативно ниво, за планирање на операции за одговор на кризи, документи со
кои се уредува процесот на планирање, кој е во употреба на армијата и на
степенот на запознаеност со таквите документи што овозможуваат
интероперабилност со планирањето на операциите за одговор на кризи во
НАТО. Одговор на кризи на обучен персонал на оперативно ниво обезбедува
подобро интероперабилност на Армијата во рамки на НАТО и на тој начин
повеќе успешна промоција на мирот и заштита на безбедносните интереси на
Република Македонија.
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III. СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО РАЗВОЈНА
ДЕЈНОСТ
Д-р Методија Дојчиновски е автор на три книги од кои една во изборниот период, три
интерни скрипти, трудови во стручно (научно-популарно) списание, трудови објавени во
зборници од трудови на стручен собир, бил член на уредувачки одбори на стручно
списание/зборник и учесник во научно-истражувачки проект.
Трудови објавени во меѓународни стручни списанија
1. Metodija Dojcinovski, „Influence of the Cold War on the realism“, Training, Doctrine
Command, Military review, Tirana, Albania, 2013
Во трудот се објаснуваат современите безбедносни теории кои укажуваат на
карактеристиките на националните безбедносни кризи во периодот на студената
војна. Една од современите безбедносни теории е теоријата на реализмот.
Теоријата на модерниот реализам влијае врз потврдување или одбивање на
можноста за надворешно влијание и ефектите од внатрешните ефекти врз
националните интереси и безбедноста, воопшто.
2. Bojan Nikolovski, Vasko Kokolanski, Jugoslav Achkoski, Metodija Dojcinovski, „Breach of
Personal Security through Applicative use of Online Social Networks“, TEM Journal, 2 (4),
2014, pp. 291-296
Во трудот се прави обид да се укаже на заканите од потенцијал за прекршување
на лична безбедност преку апликативна употреба на интернет како како и
апликативната употреба на онлајн социјалните мрежи. Покрај многу други
начини на заштита на приватноста, апликативните корисници на сајтовите на
социјалната мрежа мора да ги преземат во размислувања ризикот од
дистрибуција на приватни податоци. Преку серија акции и поставувања,
корисниците можат да ги прилагодат поставките за безбедност со крајна цел на
намалување на ризикот од напад врз нивната приватност.
3. Jugoslav Ackoski, Nevena Serafimova, Slavko Angelevski, Metodija Dojcinovski, Dimitar
Bogatinov, „ Operational Value and Accessibility of Services in SOA-based Intelligence
Information Systems “, TEM Journal, 2 (3), 2014, pp. 211-217,
Концептот на сервис-ориентирана архитектура (SOA) може да се користи како
основа за воспоставување на интегриран разузнавачки систем, кој ќе се базира
на услуги како софтверски компоненти. Тој нуди подобра координација меѓу
институциите вклучени во разузнавањето, со што се обезбедува зголемување на
ефикасноста на разузнавањето. Во овој труд, централниот фокус е поставен на
одредување на мерни алатки кои овозможуваат проценка на потенцијалот на
услугата во рамките на разузнавачките информациски систем (IIS).
4. Metodija Dojcinovski, „Influence of the ideology of peace in the Balkans“, Faculty of
security - Skopje, International yearbook, 2014
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Трудот ги утврдува можните закани за државите на Балканот, како резултат на
верското влијание, глобализацијата и културните разлики во регионот на
Југоисточна Европа. Сеопфатно се елаборира влијанието на идеологијата како
феномен за нарушување на безбедноста на земјите од Балканот.
5. Metodija Dojcinovski, „Specificity of the military police service in the implementation of
search measures and activities“, International yearbook, Faculty of Security, Skopje, 2016
Овој труд придонесува за афирмација на активностите за пребарување на
воената полиција за планирањето и поддршка на одбраната и заштитата.
Активното пребарување создава контрола на просторот, објектите, настаните и
случувањата кои се особено важни за обезбедување непречено функционирање
на системот.
Трудови објавени на меѓународни стручни (тематски) конференции
24. Metodija Dojčinovski, „Oblici ugrožavanja ljudske bezbednosti u savremenom društvu“, IV
međunarodni naučni skup „Multikulturalnost i savremeno društvo“, Pravo, Bezbednost, Novi
Sad, 2013
Содржината на овој труд укажува на можностите за постигнување нови и
современи форми на загрозување на човековата безбедност на различни начини
сфери на општеството. Концептот на модерна закана се однесува на
експлоатација на системот на отворени граници, некомпатибилноста на
државниот и безбедносниот апарат, употребата на современите технологии,
комуникација, образование, недоволна соработка на органите на национално и
регионално ниво и други. Во оваа насока, трудот ги елаборира новите
индикатори и новите форми прекршување на националната безбедност, со цел
да се предизвика нестабилност и понатамошни промени во сегментите на
општеството.
25. Ferdinand Odzakov, Metodija Dojčinovski, „Contemporary Aspects in Critical
Infrastructure Protection and Combating Terrorism“,
NATO, Advanced Research
Workshop, Managing Terrorism Threats to Critical Infrastructures - Challenges for South
Eastern Europe, 12-15 May, Belgrade, 2014, Springer edited
Трудот ги истакнува специфичните предизвици на можни настапи, закани,
ризици и опасности за критичната инфраструктура предизвикана од
активностите на модерниот тероризам. Чувствителноста и заштитата на
мрежите и системите на националното ниво е приоритет за националната
безбедност и основите за превенција и координација на мерките и активностите
помеѓу безбедносните служби.
31. Sasho M. Stojanovski, Metodija Dojcinovski, Biljana M. Stefanova „The Role of Interpol
dealing with crime and terrorism“,Thematic conference proceedings of international
significance, Kriminalističko policijska akademija, Beograd, 2016
Интерпол има особено важна улога во справувањето со криминалот, а особено
обрнува внимание на организираниот криминал и тероризмот, кои се
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квалификуваат како најопасни форми на меѓународниот криминал. Главен
инструмент за нејзина опструкција и превенција е обезбедување и
овозможување континуирана соработка меѓу земјите-членки. Со развојот на
модерното општество криминалот ги добива своите нови форми и организација
што го прави особено опасен за државните системи. Организираниот криминал
во различни форми, особено тероризмот како најопасната форма на насилство,
претставува закана што може да предизвика огромни човечки и материјални
последици. Имено, неговото влијание може да се забележи во понатамошниот
општествен развој на национално и на меѓународно ниво. Горенаведените факти
укажуваат на потребата од подетална анализа на активностите на Интерпол во
борбата против криминалот и тероризмот, особено со цел да се зголеми
искористеноста на капацитетите и можностите што им се нудат на нејзините
членови.
Трудови објавени во домашни списанија
32. Методија Дојчиновски, Фердинанд Оџаков „Специфичности на тероризмот во
периодот на подготовка за негово извршување“, Современа македонска одбрана, меѓународно научно списание за одбрана, безбедност и мир, Списание на МО на РМ,
број 27, Скопје, 2014
Трудот дава придонес преку укажувањата за можните ризици и опасности на
терористичките организации и поединци, како и нивните активности кон
нарушување на безбедносната состојба во перидот на планирање и подготовка
за терористички активности, укажувајќи на различни безбедносни аспекти за
следење, согледување и превентивно дејствување. Интензитетот на
активностите е различен во различни фази на дејствување. Комплексноста на
проблемот со превенцијата апелира на познавање на индикаторите и
специфичностите во процесот на планирање и подготовка на тероризмот.
Безбедносните предизвици по зголемувањето на терористичките активности
ширум светот, ги елиминираа алтернативите во однос на спротивставувањето на
истиот.
33. Metodiја Dojcinovski, Ivica Danevski, „Reserve components of modern armed forces
in
achieving security of the states“, „Contemporary Macedonian defense“ Military magazine of
the Ministry of defense, Skopje, 2015
Трудот потенцира на потребата за модел на резервни компоненти кои ќе можат
да одговорат на современите предизвици со нови способности и стандарди е
повеќе од суштинско значење. Димензијата на резервните офицери и нивната
функција со спроведувањето на општествените вредности и капацитетите се во
функција на државата, а преку државата, со планирани, координирани и
контролиран пристап обезбедува целосен процес на целосна интеграција на
заедницата, за успешно планирање на одбрната и заштитата и спроведување на
безбедносната функција на државата.
34. Оливера Ињац, Методија Дојчиновски, „Современиот тероризам и пропагандатрендови, модели и димензии“, „Современа македонска одбрана“ - меѓународно научно
списание, Скопје 2015
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Терористичката пропаганда не е нова појава туку потекнува многу одамна како
метод на политичката битка. Со текот на времето, терористичката пропаганда го
менува профилот и начините за дејство. Сите видови медиуми им служат на
терористите за нивната пропаганда. Порано, медиумите немаа толку големо
влијание во ширењето на терористичката пропаганда, но денес тие и те како
помагаат во нејзино пропагирање преку интернетот како глобална мрежа и ИТ
технологиите.
35. Gjorgji Veljovski and Metodija Dojcinovski, „Assessment of threat to national security from
CBRN terrorism“, Contemporary Macedonian Defence Magazine, Ministry of Defence,
Skopje, pp.111-120, June 2016
Целта на овој труд е да се разгледаат фактите на нивото на закана за
националната безбедност, признавајќи ги техничките ограничувања и можности
за терористите да развиваат и да го користат ХБРН оружје. Во истражувањето
се однесува на постоењето на неколку држави-спонзори на тероризмот, кои би
можеле да овозможат зголемување на бројот на овие оружја на трети лица.
36. Kire Janev, Metodija Dojchinovski, Nenad Taneski „Suicide terrorisam-threat for national
security of modern democratic states“, Contemporary Macedonian Defence Magazine,
Ministry of Defence, Skopje, pp.135-149, December 2016
Во овој труд, истражувањето е засновано на фактот дека самоубиствениот
тероризам, како глобален феномен кој предизвикува голем број на човечки
жртви, во отсуство на стратегија за нејзиното неутрализација во современите
демократски држави, е суштинска алатка за постигнување на целите на
глобалните верски милитантни организации.
37. Stefanija Agrotova, Metodija Dojcinovski, „Population muvements as an external threat to
national security , Contemporary Macedonian Defence Magazine, Ministry of Defence,
Skopje, p73-81, Skopje, june 2017
Целта на овој труда е да се објасни феноменот на движењата и да се направи
компактна анализа на нивното влијание видено како надворешна закана за
националната безбедност. Трудот дава одгово на основните прашања: што
укажува движењето на населението, и кои се објаснувањата за овој феномен;
кои се формите на заканите за национална безбедност и влијанието на
миграцијата за безбедноста на земјите.
Стручно апликативни трудови:
1. Методија Дојчиновски, Ивица Даневски, „Резервниот состав на АРМ - поддршка на
безбедносниот систем на Република Македонија“, Штит, магазин на Министерството за
одбрана на Република Македонија, бр. 59, Скопје, 2014
2. Методија Дојчиновски, Ивица Даневски, „Резервниот состав на АРМ - поддршка на
безбедносниот систем на Република Македонија“, Штит, магазин на Министерството за
одбрана на Република Македонија, бр. 60, Скопје, 2014

1486

3. Методија Дојчиновски, Ивица Даневски, „Резервниот состав на АРМ - поддршка на
безбедносниот систем на Република Македонија“, Штит, магазин на Министерството за
одбрана на Република Македонија, бр. 61, Скопје, 2014
4. Ненад Танески, Методија Дојчиновски, „Старо-нови безбедносни закани - закорените
на модерниот тероризам и борбата со него“,Штит, магазин на Министерството за
одбрана на Република Македонија, бр. 78, Скопје, 2016
5. Сашо Стојановски, Методија Дојчиновски, Биљана М. Стефанова, „Меѓународна
соработка - Потреба од меѓународна соработка“,Штит, магазин на Министерството за
одбрана на Република Македонија, бр. 78 , Скопје, 2016
6. Сашо Стојановски, Методија Дојчиновски, Биљана М. Стефанова, „Меѓународна
соработка - Потреба од меѓународна соработка“,Штит, магазин на Министерството за
одбрана на Република Македонија, бр. 79 , Скопје, 2016
7. Сашо Стојановски, Методија Дојчиновски, Биљана М. Стефанова, „Меѓународна
соработка - Справување со асиметрични закани“, Штит, магазин на Министерството за
одбрана на Република Македонија, бр. 80 , Скопје, 2016
Учество на стручен собир/семинар
- Предавање по покана на тема „Ефектите од Арапската пролет врз внатрешните
облици на загрозување на националната безбедност“,Семинар во организација на
Министерство за одбрана, Скопје, 2014,
- Раководител, модератор и предавач на семинар: „Унапредување на системот за кризен
менаџмент и заштутата и спасувањето“ - Скопје, во организација на Министерство
за одбрана, Скопје, 2015,
- Раководител, модератор и предавач на семинар - стручен собир: „Националната
безбедност и безбедносните предизвици“ - во организација на Министерство за
одбрана, Скопје, 2015
- Модератор и предавач на стручен собир на тема „Македонија и новите безбедносни
предизвици“, за слушатели од Албанската воена академија, организиран од
Министерство за одбрана, Скопје, 2016
- Предавање по покана на Евроатлански совет на Република Србија на тема „Улогата на
армијата во поддршката на безбедноста во мигрантската криза“, Белград, 2016
- Предавање по покана на тема „Новите безбедносни предизвици и АРМ во
мигрантската криза“,во организација на Министерството за внатрешни работи,
Охрид, 2016
- Модератор и преавач на семинар - стручен собир на тема „Безбедносното
опкружување, терористичките закани, миграциите и нивното влијание врз
безбедноста“, во организација на Министерството за одбрана, Скопје, 2017
- Модератор и преавач на семинар на тема „Разузнавачко-безбедносните системи и
предизвиците на современото разузнавање“,во организација на Министерството за
одбрана, Скопје, 2017
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- Предавње по покана на тема „Искуства од примената на современите системи за
упрвување со кризи“, Скопје, во организација на Министерството за одбрана, Скопје,
2017
Член на уредувачки одбор на научна конференција или списание:

Член на меѓународен уредувачки одбор на конференција „Кризниот менаџмент:
перспективи и предизвици“ во организација на ЦУК, Универзитетот Џон Хопкинс од САД,
Амбасадата на САД во РМ, Скопје 2016
Член на уредувачки одбор на меѓународното научно списание „Современа македонска
одбрана“, часопис на Министерството за одбрана на Република Македонија во период од 20152018, индексирано во EBSKO HOST, ISSN 1409-8199
Учество во научно-истражувачки проект

Учествува во реализирањето на меѓународниот научно-истражувачки проект SIARS „Smart I (eye) Advisory Resque Sistem“, NATO project, ESEGEAP.SFPP 984753, со важност 20152018 http://www.ma.edu.mk/?page_id=1555. Проектот е наменет за моделирање, развој и
интеграција со избрани постоечки информациски системи на новите современи
телемедицински информациони системи кои овозможуваат заштеда на повеќе повредени
пациенти и намалување на стапката на смртност на боиштата.
Учество на меѓународни високо-образовни одбранвено-безбедносни проекти
- Претседател на програмски комитет за подготовка, орагнизација и реализација на
меѓународниот високо-образовен одбранбено-безбедносен проект „Летен Кампус2014“ - Решение нбр. 02-127/1 од 02.01.2014 година на министерот за одбрана,
- Член на програмски одбор за планирање, подготовка, ораганизирање и реализација на
меѓународниот високо-образовен одбранбено-безбедносен проект „Летен Кампус2015“ - Наредба бр.07-48/47 од 18.12.2014 година на деканот на Воената академија,
- Раководител на Меѓународниот високо-образовен одбранбено-безбедносен проект
„Летен Кампус 2017“ - Решение бр 02-3/3 од 03.01.2017 година на министерот за
одбрана
Учество во работата на факултетски орагани, комисии, работни групи и тела формирани
од Министерството за одбрана и Воената академија
- Член е на Наставно-научниот совет на Воената академија,
- Член е на Деканска управа на Воената академија,
- Член е на стручен совет за докторски студии на Воена академија. (Одлука бр.03-15/22
од 20.02.2015 година, 29-та вонредна седница на ННС на Воената академија одржана
на ден 10.02.2015 година),
- Претседател на комисија за втор циклус на студии во Воената академија - Одлука бр.
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-

03-11/146 од 07.12.2017 година на деканот на Воената академија,
Поседува акредитација за ментор на втор циклус на студии во Воената академија
Решение бр.17-376/7 од 01.02.2018 година на Одброрт за акредитација и евалуација на
високото образование,
Член на комисија за издавачка дејност - Одлука на ННС на Воената академија Одлука
на ННС на Воената академија бр.03-17/22 од 31.01.2014 година,
Реализација на курс за штабни должности - Одлука 03-11/105 од 30.10.2017 година на
деканот на Воената академија,
Согласност за вршење високо-образовна дејност на Европскиот универзитет на
Република Македонија по предметот „Национална одбранбена политика и стратегија“ Одлука 03-11/107 од 30.10.2017 година на деканот на Воената академија,
Учествува во реализирање на студиска програма за стручно оспособување и
усовршување на офицери за логистичките служби во АРМ - Одлука бр. 03-11/21 од
05.01.2017 година на деканот на ВА
Член на работна група за формирање работилница за реакредитација на Студиските
програми за I и II циклус на студии. Наредба бр. 08-38/52 од 21.11.2016 година на
деканот на Воената академија,
Член на конкурсна комисија за спроведување на постапка за запишување
студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на МО и АРМ во ВА
Решение бр. 07-84/1 од 26.01.2017 на деканот на Воената академија,
Претседател на работна група за планирање, подготовки и реализација на свечена
академија по повод „20 години Воена академија“ - Решение бр. 02-1/41 од 17.03.2015
година на министерот за одбрана
Член е на комисијата за издавачка дејност на Воената академија, одлука бр. 03-17/22 од
31.01.2014 година донесена на 12-та седница на ННС на ВА од 31.01.2014 година,
Член на работна група за изготвување анализа со мерки за подобрување на ситуацијата
во Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи - Решение
бр. 07-676/2 од 30.07.2014 година на деканот на Воената академија,
Наставник на програмата за пилоти по предметот „Национален безбедносен систем на
РМ“ - Одлука бр. 03-13/159 од 12.12.2016 година на деканот на Воената академија,
Член на комисија за изработка на функционална анализа на Воената академија Решение бр. 07-662/2 од 21.10.2016 година на деканот на Воената академија,
Наставник на 1. циклус на студии по предметот „Основи на национална безбедност“ Одлука бр. 03-13/99-30 од 30.06.2016 година на деканот на Воената академија,
Наставник на 1. циклус на студии на Воената академија по предметот „Систем за
управување со кризи, заштита и спасување“ - Одлука бр. 03-15/191-5 од 27.08.2015
година на деканот на Воената академија,
Наставник на 2. циклус на студии - специјализација за командни и штабни должности
по предметот „Тактика“ Одлука бр. 03-13/57 од 16.03.2016 година на деканот на
Воената академија,
Наставник на 2.циклус на студии во насоката „Безбедност и одбрана“ по предметите
„Разузнавачки и безбедносни системи“ - Одлука бр. 03-15/47 од 10.03.2015 година на
деканот на Воената академија,
Реализација на настава на 2.циклус на студии во насоката „Безбедност и одбрана“ по
предметот „Национална безбедност и безбедносен систем на Република Македонија“ Одлука бр. 03-15/38 од 10.03.2015 година на деканот на Воената академија,
Наставник на 2. циклус на студии во насоката „Безбедност и одбрана“ по предметот
„Тероризам и асиметрични закани“ - Одлука бр. 03-15/47 од 10.03.2015 година на
деканот на Воената академија.
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- Наставник на 3.циклус на студии на Воената академија по предметот „Хибридни и
сајбер закани“ - Одлука 03-13/35 од 23.02.2016 година на деканот на Воената
академија,
- Наставник на 3.циклус на студии на ВА по предметот „Национална и меѓународна
безбедност“ - Одлука 03-13/224 од 29.10.2015 година на деканот на Воената академија,
- Наставник на 3. циклус на студии на ВА по предметот „Пост-конфликтен менаџмент и
транзиција во мир“ - Одлука 03-13/32 од 23.02.2016 година на деканот на Воената
академија,
- Наставник на курс за командири на чети на родови и логистички специјалности Одлука бр. 03-11/63 од 04.05.2017 година на деканот на Воената академија,
- Ментор на дипломски трудови на Воената академија - Одлука бр. 03.13/29 од 24.02.2016
година на деканот на Воената академија,
Награди и признанија
- Со одлука бр. 02-21/4 од 09.06.2015 година, на Деканатската управа на Воената
академија поради вонредно залагање и постигнување исклучителни резултати во
извршувањето на работите и задачите во службата, и придонесот во јакнењето на
одбраната на Република Македонија, доделена му е средна плакета,
- Пофалница од Министерот за одбрана, за остварени резултати во процесот на борбаната
обука и воспитување и придонесот во изградба и развој на Армијата на Република
Македонија, 2015 година,
- Од учеството на научни и стручни конференции, стручни собири, обуки, семинари и
курсеви има 36 сертификати и 8 благодарници за активен придонес и учество.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Р. бр.

Наставно-образовна дејност

1.
2.

Избран во звање доцент
Избран во звање вонреден професор
ВКУПНО

Р. бр.

Научноистражувачка дејност и
стручно уметнички активности

Во земјата
број
поени
1
30
1
40

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Р. бр.

3
3.
7

Во странство
број
поени

Вкупно

Монографија или научна книга

1

10

10

Дел од монографија или научна книга
Труд со оригинални научни резултати,
објавени во научно списание опфатено
во (СЦИ/ЦА/останати)
Труд со оригинални научни резултати,
објавени во зборник од трудови на
научен собир
Одржано предавање по покана од
научна институција
Учесник во научен проект
(максимум во три проекти)
Студиски престој во странство
Рецензент на научен труд
Член на уредувачки одбор на научно
списание (СЦИ/ЦА/останати)
ВКУПНО

1

6

6
4
2

7

1

7

2

1
1

2

36
6
27
14

3

3

1

8

1

8
1

1

1
112

Стручно апликативна дејност и
организационо развојна дејност

Труд во стручно (научно популарно)
списание
Член на уредувачки одбор на стручно
списание
Стручни награди и признанија
Член на факултетски орган, комисија
ВКУПНО
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ
ОБЛАСТИ

10

9
3

1

Поени
Во земјата
број
поени

1

Вкупно
30
40
70

Поени
Во земјата
број
поени

1.
2.

Поени
Во странство
број
поени

Во странство
број
поени

Вкупно

12

2

1

0,5

0,5

1
7

4
2

4
14
60,5

3

6

42

242,5
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2. Д-р Оливер Стојановски роден е на 19.05.1980 година во Приштина, Република Косово. Во
2003 година дипломирал на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје, како
офицер за воздушно набљудување и јавување. Во 2012 година магистрирал на Филозофскиот
факултет во Скопје - Институт за безбедност, одбрана и мир на тема „Анализа на стратегијата
за национална безбедност на САД од 2010 година“ а докторирал на Филозофскиот факултет во
Скопје - Институт за безбедност, одбрана и мир во 2017 година, на тема „Националната
безбедносна политика на САД и карактеристиките на воените интервенции на Блискиот
Исток по 11 септември“.
Во текот на кариерата вршел задачи во Армијата на Република Македонија почнувајќи
од командир на вод, се до заменик командант на батаљон за воздушно набљудување и јавување
во МО/ГШ на АРМ. Кандидатот е воен старешина во чин мајор.
Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање доцент:
Диплома за стекнат научен степен доктор на науки од научната област во која се избора
Кандидатот достави уверение за положени испити од трет циклус на студии на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Филозофски факултет - Скопје, заверено на
нотар, од кое се утврдува дека истиот се стекнал со научен назив: доктор по општествени науки
од полињата безбедност и одбрана-безбедност.
Објавени најмалку четири научно-истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации :

Бр.

Автор

Наслов на трудот

Списание

Години
на
постоење

Оливер Стојановски

Концепциски пристапи во Филозофски факултет,
процесот на донесување на
дијалози“,
националната безбедносна „Безбедносни
2016
политика на САД

8

Оливер Стојановски

Преглед на процесот на
донесување
одлуки
во
национално безбедносната
политика на САД

19

1.

2.

„Современа
македонска
одбрана“, Списание на
Министерството за одбрана
на РМ, 2016

I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Оливер Стојановски во досегашниот период не бил биран во звање согласно
„Одлуката на за изменување на Табелата на активности, кои се бодираат при изборот во
звање,која е составен дел на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања“ на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (Универзитетски
гласник бр. 31/14), акт 0701-962/9 од 02.09.2014 година, на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.
II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во делокругот на научно-истражувачката дејност д-р Оливер Стојановски е
автор на 2 труда објавени во домашни научни и стручни списанија/часопи.
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III. СТРУЧНО
ДЕЈНОСТ

АПЛИКАТИВНА

ДЕЈНОСТ

И

ОРГАНИЗАЦИОНО

РАЗВОЈНА

Завршил поголем број курсеви, напредни обуки, семинари, школи, со што се стекнал со
15 сертификати од областите кои ги истражува.
Д-р Оливер Стојановски е автор на 13 стручно-апликативни трудови во популарно
списание:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Оливер Стојановски, „Вовед во радарски системи – Историјат“, Министерство за
одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, Принцип на работа на радарските системи, Министерство за
одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, Избор на радарска позиција – софтверски решенија,
Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, RAT 31DL/M Тродимензионален радар со голем домет,
Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, AN/MPQ – 64 Sentinel - Набљудувачки тактички радар,
Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, RAC 3D – Тродимензионален набљудувачки радар со
среден домет, Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, Ground Master 400 Првиот целосно дигитален радарски
систем во светот, Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, Сухој Т-50 Нов Руски ловец пресретнувач, Министерство за
одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, KALKAN – 3Д примарен набљудувачки радар,
Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, AN/SPS-48 Радар на американската морнарица,
Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, Нов дигитален радарски систем во Русија Voronezh-DM,
Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, DARS - НАТО мобилен систем за контрола и командување
со ВоП, Министерство за одбрана „Штит”
Оливер Стојановски, Австралиска радарска мрежа JORN, Министерство за
одбрана „Штит”.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Р. бр.

Наставно-образовна дејност

Поени
Во земјата
број

Во странство

поени

број

поени

Вкупно

1.

Избран во звање помлад асистент

-

2.

Избран во звање асистент

-

3.

Избран во звање асистент докторант

-

4.

Избран во звање доцент

-

5.

Избран во звање вонреден професор

-

ВКУПНО

0

Р. бр.

Научноистражувачка дејност и
стручно уметнички активности

Поени
Во земјата

Во странство

број

поени

број

поени

Вкупно

1.

Одбранета докторска теза

1

8

8

2.

Одбранета магистерска работа

1

4

4

3.

Труд со оригинални научни резултати
објавени во научно списание опфатено
во (СЦИ/ЦА/останати)

2

6

12

ВКУПНО

Р. бр.

24

Стручно апликативна дејност и
организационо развојна дејност

Поени
Во земјата

1

Труд во стручно (научно популарно)
списание

Во странство

број

поени

13

2

број

поени

Вкупно
26

ВКУПНО

26

ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ
ОБЛАСТИ

48
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Комисијата внимателно ги разгледа пристигнатите и приложените документи на
кандидатите и донесе заклучок и предлог.
Врз основа на направениот преглед и евалуација на наставно-научната, наставнообразовната и стручно-апликативната дејност, се заклучува дека д-р Методија Дојчиновски,
вонреден професор, ги исполнува бараните конкурсни услови. Истиот активно публикува
научни трудови во референтни меѓународни списанија, учествува на меѓународни и домашни
научни и научно-истражувачки конференции и проекти, а особено внимание посветува на
високо-образовната дејност.
Од последниот избор до сега, кандидатот значително се ангажира во научно-истражувачката и организационо-развојната дејност на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ Скопје, но и пошироко. Успешно реализира настава на прв, втор и трет циклус на
студии на Воената академија. Ментор е на дипломски, специјалистички, магистерски и
докторски трудови, организатор на семинари, стручни собири, летни школи, а учествува во
голем број факултетски органи и комисии. Кандидатот пишува, твори и истражува во
областите за кои се врши избор во повисоко звање.
Согласно со Законот за високо образование, Законот за Воена академија, Статутот на
Воената академија, Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во
наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип и Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставни и соработнички звања на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, кандидатот д-р Методија
Дојчиновски, вонреден професор, ги исполнува условите за избор во наставно - научното звање
редовен професор.
Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Воената академија во Скопје, да го усвои нашиот предлог и Предлогодлуката да ја достави до Универзитетскиот сенат за кандидатот д-р Методија Дојчиновски,
досегашен вонреден професор, и да го избере во звањето редовен професор во научното
подрачје: општествени науки, научно поле: одбрана, научна област: „интегрална безбедност“
и „планирање на одбрана и заштита“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“
во Скопје - придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Томе Батковски, редовен професор, претседател, с.р.
д-р Стојан Славески, редовен професор, член, с.р.
д-р Злате Димовски, редовен професор, член, с.р.
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РЕФЕРАТ
за избор на наставник во научно подрачје Општествени науки, научно поле
Правни науки, научна област Управно право на воената академија ,,Генерал Михајло
Апостолски,,-Скопје при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип
Врз основа на член 132 и 136 од Законот за високото образование на РМ („Сл. весник на
РМ“ бр. 35/08, 103/08, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011 и 51/2011 година), а
согласно со членовите 29 и 32 став 1, според Правилникот за единствените критериуми и
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип („Универзитетски гласник“ број 26/2013), Наставнонаучниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски – Скопје“ придружна
членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на седницата одржана на 15.03.2018 година,
донесе Одлука бр. 03-11/26 од 15.03.2018 година, за формирање на Рецензентска комисија во
состав:
1. Професор д-р Борче Давиткоски (УКИМ) претседател,
2. Професор д-р Темелко Ристески (ФОН) член и
3. Професор д-р Марика Ристoвска (УКИМ), член
На распишаниот конкурс објавен во дневните весници „Вечер” и ,,Коха“ д 15.02.2018
година, се пријави д-р Зоран Јовановски, доцент.
Врз основа на поднесените документи, приложените трудови и познавањето на
кандидатот, согласно член 132 од Законот за високото образование, Рецензентската комисија го
поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Зоран Живко ЈОВАНОВСКИ е роден на 21.09.1968 година во Тетово. По
завршување на основното образование, истото го продолжува и завршува во општата средна
воена гимназија во Белград, во периодот од 1983 до 1987 година. По завршувањето на средното
училиште, запишува воена академија на копнената војска во Белград, Република Србија и
истата ја завршува во 1991 година, насока артилерија, во Задар ,Република Хрватска.
По распаѓањето на Југославија, како и останатите воени лица, се повлекува во
Република Македонија и продолжува со извршување на своите должности во Армијата на
Република Македонија.
Своето образование го продолжува запишувајќи се на Специјалистички студии од
областа на одбраната на воената академија „Генерал Михаило Апостолски” во Скопје 2003
година и на истите дипломира на тема „Разузнавањето во поддршка на изведување воени
операции“, во 2005 година.
Во 2008 година се запишува на постдипломските студии на Правниот факултет, на
Универзитетот на Југосисточна Европа, во Тетово, при што на 15.06.2011 година го одбрани
магистерскиот труд на тема „Усвојување на стандардите на Европската унија за справување со
организираниот криминалитет во законодавството на Република Македонија“ со што се
стекнува со научен степен Магистер по Правни науки.
Од септември 2011 година е упатен на стручно оспособување и усовршување на
факултетот за „Националана Безбедност и Одбрана”, во воената академија „Георги Стојков
Раковски” во Софија, Република Бугарија, каде на 20 јули 2012 година го одбрани
магистерскиот труд на тема „Европската безбедност и борбата со организиран криминал“ и се
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стекна со професионалана квалификација Магистер по Стратешко раководство на
одбраната и вооружените сили.
На 31.08.2012 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ ја одбрани својата
докторска дисертација на тема: “Развојот на безбедносните служби на РМ (1945-2010)“ и се
стекна со научен степен Доктор на Правни науки.
Од 18.01.2015 г. е упатен на школување во Белград на Високи Студии за Безбедност и
Одбрана. Истите успешно ги завршува на 12.06.2015 год. стекнувајки се со диплома „Експерт
од областа на Безбедноста и Одбраната“ по НАТО програма како највисоко ниво на
усовршување .
Работно искуство
Работното искуство во АРМ го започнува од 1992 година, каде обавува повеќе
должности низ воената хиерархија на Армијата на Република Македонија и Министерството за
одбрана. Ниво командно од командир на вод, командир на МФ батерија и чета до Командант на
батаљјон, Командант на Гранична бригада, повеќе високи должности во службата за
безбедност и разузнување во АРМ и МО, Началник на Штаб во Команда за обука и доктрини
во Велес. Во моментов ја обавува функцијата Началник за операции и планирање Г 3/5 во
Командата на резервни сили во Куманово. Последно унапредување во чин полковник од 2009
година .
Своето практично и теоретско искуство и знаење го проширува преку активно учество
на разни воени вежби, семинари, симпозиуми, курсеви, работилници, конференции и конгреси
во земјава и странство.
Доцент д-р Зоран Јовановси е активен воен старешина кој има завршено голем број на
курсеви и школи од областа на воените вештини и меѓународното и управно право. Солидно го
зборува англискиот јазик, а зборува и албански,бугарски и српски и има одлично познавање на
сите МС Офис програми.
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОС
Во 2013 година е избран за доцент по Управно право на воената академија ,,Генерал
Михајло Апостолски,,-Скопје, каде активно учествува во наставно научниот процес на прв,втор
и трет циклус на студии. Носител е на предметот Управно право на Прв циклус на студии и
вклучен е во предаванјата по предметот Меѓународно воено хуманитарно право, Уставно право
и политички систем на РМ, Тактика на артилерија 2 и Артилериско вооружување со подготовка
за дејство 2, во истиот циклус.Доделена му е настава на Втор циклус по предметите
Колективни системи за безебднст и одбрана, Современо војување и Оперативна уметност и
вештини. Во Трет циклус му е доделена настава од предеметот Меѓународно право и
меѓународни односи.
Во 2017 година беше носител на два предмета за реализација на специјалистички курс
од областа на правната служба во АРМ.Управно право во одбраната и Правни аспекти на
материјално финансиско работење во АРМ.
II.

III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во делокругот на научно-истражувачката работа, од последниот избор до сега,
кандидатот има објавено 11 научени трудови, 16 учества на меѓународни конференции со свои
презентации и трудови, 2 книги монографии, 8 рецензии на литература во АРМ, 2 учества во
меѓународни проекти, 10 учества во комисија за одбрана на магистерски и специјалистички
трудови, 7 менторства на специјалистички трудови, 1 менторство на магистерски труд, 5
менторства и учество во комисија на дипломски работи. Член е на редакциски одбор на
списание од меѓународен карактер, учесник во изработка и уредување на Европски правилник,
избран е за рецензент на интернационална конференција. Има положен испит за судски вештак
од областа на безбедноста.
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Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р Зоран
Јовановски, во периодот по изборот во последното наставно-научно значење
Објавени научни, стручни трудови и други публикации

1.
2.

1.1. книги:
Јовановски, З. (2012). Развојот на безбедносните служби во Република Македонија
(1945-2010). АД Печатница Напредок-Тетово.
Јовановски, З. (2016). Воена Дипломатија. Монографија.

Во прилог Рецензија на монографијата:
2.1.
Реценција на монографијата од рецензент проф. д-р Нано Ружин;
2.2.
Реценција на монографијата од рецензент проф. д-р Иринаа Чудоска Блажевска;
1.2. трудови:
Jovanovski, Z. (2017). A Concept of Asymetric Threats. Зборник мећународног значаја
„Асиметрија и стратегија“. Институт за стратегијска истраживања. Београд.
2.
Jovanovski, Z. (2017). Intelligence activities in asymmetric conflicts. Годишник на
Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С. Раковски. Софија.
01.06.2017.
3.
Јовановски. З, Адамова. Т. (мај, 2017). Ефективна заштита на човековите права и
слободи: Реалност или пуста желба. 3-та Меѓународна научна конференција.
Охридска школа на правото-2017.
4.
Јовановски, З. (април, 2017) Употреба силе против недржавних актера према
мећународном праву у глобализованом свету. Мећународна научна конференција
Глобализација и право.
5.
Јовановски, З. (2016). Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија и
помирувањето како дел од процесот на градење на постконфликтен мир. Институтот
за правно-економски истражувања и едукација ЈУРИДИКА ПРИМА.
6.
Jovanovski, Z., Shosholovski, Lj. (2016). Climate change-Threat and challenge for
mankind in the 21-st century.
7.
Jovanovski Z, Veljovski G. (2017). Strategic dilemma f the recent security paradigm:
Adjusting the national ends, ways and means to prepare the militaries for hybrid warfare.
International scientific conference. Impact of changes in operational environment. ISBN
978-86-335-0582-9.
8.
Jovanovski. Z, (2016). Impact of climate change on the international security and law
regulation. Harmonius. Journal of Legaland Social Studies in South East Europe. ISSN
2334-6566.
9.
Jovanovski, Z. Veljovski, G. (2016). The role of the militaries in fighting modern
terrorism. Facta universitatis. Series Law and Politics. Vol. 14, N03,2016. University of
Nis. ISSN 1450-5517.
10. Jovanovski Z, Poposka. (2016). Applicability of the Vienna convention reservation regime
to human rights treaties. Facta universitatis. Series Law and Politics. Vol. 14, N 01,2016.
University of Nis. ISSN 1450-5517.
1.

1.3.Учество на конференции со меѓународно учество на теми:
1.
Сертификат за учество на Меѓународната конференција на млади правници и
практичари: „De lege Ferenda: Правото и неговата примена какви би требало да
бидат“. Неготино, Октомври 2017.
2.
Сертификат за учество на семинар на тема: „Хармонизација на ЗОУП со законот за
управни спорови“ од страна на Институтот за правно-економски истражувања и
едукација-ЈУРИДИКА ПРИМА. Хотел Континентал Скопје, 20.10.2017 година
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Certificate of participation in 3-rd International scientific conference summer Ohrid,
school of law. Topic: Effective Protection of the Human Rights and Libertis. 12-14 May,
2017.
Certificate of participation in the International scientific conference: Impact of changes in
operational environment on preparation and execution (design) of operations. Poko 2017.
Certificate of participation in the International scientific conference: Globalization and
Law. University of Nis, April, 2017.
Учество на меѓународна конференција за правата во Југоисточна Европа, (Не)Моќ на
правото во однос на (Се) Моќ на законодавачот. Белград.09.12.2016.
Сертификат за учество на семинар на тема: „Новините во ЗОУП и нивна рефлексија
врз работата и актите на органите што го применуваат“ од страна на Институтот за
правно-економски истражувања и едукација-ЈУРИДИКА ПРИМА. Хотел
Континентал Скопје, 22.12.2016 година.
Certificate of participation in International scientific conference Summer Ohrid, school of
law. The legal Certainty as a Main Factor for the Rule of Law in The Contemporary
Societies. May, 2016.
Certificate of appreciation and great contribution in workshop of project: Advanced system
for prevention & early detection of forest fires ASPires. 7-9 November, Berovo, Republic
of Macedonia.
Certifikat za ucesnik na VIII Medunarodni kongres „Ekologija, Zdravje, Rad, Sport“.
Banja Luci od 19. Do 21. Maja 2016 godine.
Certificate of appreciation in recognition of your outstanding participation at Marshall
Center Security forum-Ohrid 2016. Nato summit in Warsaw: Implication for the Alliance
and Western Balkans.
Сертификат за учество на специјализирана едукација на тема: „Семејството и
правата на детето како клучен фактор во образованието“ и за стекнатите знаења од
областа на семејните односи и правата на детето од страна на Институтот за правноекономски истражувања и едукација ЈУРИДИКА ПРИМА. Скопје, 13.10.2016
година.
Сертификат за учество на советување на тема: „Актуелните прашања од областа на
договорното право и работните односи“ од страна на Асоцијацијата за правноекономски истражувања и едукација-ЈУРИДИКА. Скопје, 17.06.2015 година.
Сертификат за учество на семинар на тема: „Актуелните прашања од областа на
работните односи, медијацијата, адвокатурата, нотаријатот и извршителите во
семејните и наследните односи“ од страна на Асоцијацијата за правно-економски
истражувања и едукација-ЈУРИДИКА. Скопје, 29.05.2014 година
Сертификат за учество на тема: „Актуелни прашања од доменот на трудовото право,
пензиското осигурување и вработување преку агенциите за привремени
вработувања“ од страна на Асоцијацијата за правно-економски истражувања и
едукација ЈУРИДИКА и Друштвото за консултански услуги КОНСАЛТИНГ ИНТЕР
ГРУП. Скопје, 12014 година
Certificate of participation in the 1st International Scientific conference- Ohrid School of
Law from 14th -17th MAY by Association for legal-economic research and education
Juridica.

1.4.Учество во проекти:
1. Учество во Проект RADLI (Regional Advance Distance Learning Initiative) преку
Кралството Норвешка во подготовка (на материјали, презентации) по предметот
Меѓународно воено и хуманитарно право.
1.5.Учество во Комисија за рецензија на упатства и прирачници во Армијата на
Република Македонија и тоа:
1. Упатство за сигурен личен радио уред RF-7800S

1499

Упатство за ХАБ за пристап до тактичка мрежа RF-6010-NW001;RF-6010-NW002;
Упатство за рачен радио уред RF-5800V-HH;
Упатство за преносен радио уред RF-5800H-MP;
Прирачник за лидери за контрола на борбен и оперативен стрес;
Упатства за против нуклеарна, хемиска и биолошка поддршка во Армијата на
Република Македонија-15 упатства;
7. Упатство за нормирани работи во родот врски;
8. Учество во рецензиона комисија за оценка на трудот „Организација на штабови и
штабни функции“-книга учебник од авторот генерал мајор Мухамет Рацај, вонреден
професор и коавтрор потполковник Сашо Јанев
2.
3.
4.
5.
6.

1.6. Учество во комисија за оценка на магистерски труд за кандидатот Тамара
Андонова на тема: „Регионална соработка на службите за воена безбедност и разузнавање на
Република Македонија во борба против организираниот криминал“ на факултетот за детективи
и безбедност при приватниот Универзитет –ФОН, Скопје.
1.7. Благодарници:
1.Министерството за одбрана на Република Македонија, Сектор за човечки ресурси
доделува Благодарница на доцент д-р Зоран Јовановски, полковник за одржано предавање по
покана на семинар: „Меѓународно хуманитарно право“. 13 јуни 2017, Скопје.
2.Маршал Центар –Република Македонија доделува Благодарница за активно учество
на трибината на тема:„Конфликтите на Средниот Исток и Северна Африка. Растечките
транснационални закани по безбедноста на земјите од Западен Балкан“. Скопје, Мај 2016.
1.8. Завршени школи
1. Уверение за завршени Високи студии за безбедност и одбрана во период од 19.01.12.06.2016 година на Воената академија при Универзитетот за одбрана на Република Србија
заведено под број 291-15 од 03.07.2015 година.
2. Додаток на диплома за завршени Магистерски студии за Стратегиски менаџмент за
одбрана на Националната академија за одбрана на Република Бугарија од 24.07.2012 година.
1.8. Член
1. Член на редакциониот одбор на списанието за историографија, архивистика и
хуманистички науки „Пешчаник“ почнувајќи од бројот 15 од 2017 година. Издавач е
Историскиот архив на Ниш, а списанието се наоѓа на листата на научни списанија со ознака
М53.
1.9. Останато
1. Лиценца за вештачење од областа на безбедност од страна на Министерот за правда број
08-1014/1 од 26.02.2016 година.
2. Согласност за вршење високо образовна дејност на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“-Скопје на НГШ, генерал-потполковник Горанчо Котески.
3. Решение за акредитација на ментор на студенти на втор циклус студии
4. Одлука за ангажирање на наставници е експерти од практиката за поедини подрачја за
реализација на Студиската програма за стручно усовршување на офицери за логистички
служби во АРМ на Деканот на Воена академија, д-р Орце Поповски, ред. проф., . Заведен
под број 03-11/35 од 17.02.2017 година.
5. Одлука за потврдување на изборно звање во областа „Уставно право“ и „Човекови права“
на Деканот на Воена академија, д-р Орце Поповски, ред. проф., . Заведен под број 03-13/92
од 06.06.2016 година.
6. Учество во изработката и уредувачкиот одбор на Evropskiot pravilnik/ European Lawyer
Journal. SClentia academic publishing house. Novi sad.
7. Учество на Маршал безбедносниот форум-Охрид 2016, на тема: „Самит на НАТО во
Варшава: Импликации врз Алијансата и Западен Балкан“ во улога на претставник на
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8.
9.

Армијата на Република Македонија. Обраќање во рамките на панелот: „Nato as a Global
Security Actor“.
Избран рецензент на 4-тата Интернационална конференција на тема: „Социјални промени
во глобалниот свет“ која се одржа на 6 и 7-ми Септември 2017 година во Штип.
Благодарница од Harmonius school of law. The controversy of legislator´s „Omnipotence“and
„Weakness“ of the Law. International Conference on South East European Law. Belgrade,
09.12.2016
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

Поени
во земјата
во
Наставно-образовна дејност
странство
Избран во звање доцент
1х30
Ментор на одбранета специјалистичка работа
7x2
Ментор на одбранета магистерска работа
1х2
Ментор на одбранета дипломска работа (макс.
5x1
Член на комисија за одбрана на магистерска и
10x1
7)
специјалистичка работа
Член на комисија за одбрана на дипломска

6.

5x0.2

8.

(максимум
Предавања 7)
(неделен просечен фонд на часови
во двата семестра во изборниот период)

Во земјата/во
странств
о
7 часови по 1
Во земјата/во
поен
странств
о
8 часови по 0,5

Вежби (неделен просечен фонд на часови во
двата семестра во изборниот период)

ВКУПНО поени од НО
Ред.

Научно-истражувачка дејност и

број

стручно уметнички дејности

поени
30
14
2
5
10
1

работа
7.

Вкупно

поени

7

4
73

Поени
во земјата
во
странство

Вкупно
поени

1.

Монографија или научна книга

2x10

20

2.

Научен

11х3

33

труд

објавен во меѓународно научно

списание (прв автор)
3.

Учество на научен собир (усно)

4. Член на организационен одбор на научен собир
5. Студиски претстој во странство
6. Учесник на научен проект
7. Награди и признанија
ВКУПНО поени од НИД и СУД
Ред. Стручно-апликативна дејност и организационо
број

развојна дејност

1. Пленарно предавање на стручен собир
2. Учесник на научен проект
3. Елаборати и експертизи
ВКУПНО од САД и ОРД
ВКУПНО ОД ТРИТЕ КАТЕГОРИИ

16х1,5

-

24

1х3

2х3
1х8
2х3
-

9
8
6
2
102
Вкупно

2х1

Поени
во земјата
во
странство
2х2
2х5
8х2
-

поени
4
10
16
30
205
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на извршениот преглед и анализа на активностите, очигледно е дека
кандидатот полковник д-р Зоран Јовановски, доцент, во континуитет квалитетно, одговорно и
совесно ги извршува поставените задачи. Истовремено, од последниот избор до сега,
кандидатот особено се ангажира во научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, но и надвор од неа.
Согласно со Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот ,,Гоце Делчев”, каде што Воената академија е придружна членка и опусот
на неговата работа, прикажан со печатени трудови во меѓународни научни и стручни
списанија, две објавени книги, учество на повеќе национални и меѓународни конференции, и
учество во неколку научно- истражувачки проекти и одржани бројни предавања по
покана.
Затоа, со големо задоволство и чест му предлагаме на Наставно- научниот совет на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје кандидатот полковник д-р Зоран
Јовановски, доцент да го избере за вонреден професор во научно подрачје Општествени
науки, научно поле Правни науки, научна област Управно право.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Борче Давитковски, ред. проф. Претседател, с.р.
д-р Темелко Ристески, ред. проф., член с.р.
д-р Марика Ристовска, ред. проф., член с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ,
НАУЧНО ПОЛЕ ОДБРАНА, НАУЧНА ОБЛАСТ ИНТЕГРАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА
ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ШТИП
Со одлука бр. 13-11/22 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, формирана е рецензентска комисија за
избор/реизбор на наставник во сите звања во научнa област интегрална безбедност, во следниот
состав:
- д-р Трајан Гоцевски, редовен професор, Филозофски факултет Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, претседател;
- д-р Оливер Бакрески, редовен професор, Филозофски факултет Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, член;
- д-р Стојан Славески, редовен професор, Факултетот за детективи и криминалистика –
Скопје, Европскиот универзитет – Република Македонија, член;
Конкурсот за овој избор беше објавен во весникот „Вечер“ број 16688 на ден четврток,
15.02.2018 година и во предвидениот рок се пријавија тројца кандидати, д-р Горан Василевски,
доцент, полковник од Министерството за одбрана, д-р Игор Ѓелев, потполковник од АРМ и д-р
Златко Кузманов, доцент, полковник од АРМ.
При детален увид на доставената документација комисијата констатираше дека:
1. Кандидатот д-р Горан Василевски, доцент има доставено комплетна документација и
ги исполнува условите наведени во Конкурсот и Законот за високо образование член 124 и член
125 за избор во повисоко наставно – научно звање по следново:
- д-р Горан Василевски, е избран во наставно звање доцент (акт бр. 0204-101/1 од 28.01.2013
година), има научен степен доктор на безбедносни науки, кој е потврден со диплома издадена
од Филозофски факултет - Скопје при УКИМ - Скопје.
- Има објавени повеќе од пет научно истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или научни трудови во
научно списание со импакт фактор.
- Има учество во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во примената
на научноистражувачките резултати.
- Има дадено придонес во оспособувањето на помлади наставници.
- Покажал способност за изведување на разни видови високообразовна дејност.
- Има позитивна оценка од самоевалуацијата (акт бр.0404-173/8 од 30.06.2017 година)
2. Кандидатот д-р Игор Ѓелев, потполковник нема комплетна документација, односно
не ги исполнува условите за избор во наставно-научно звање согласно член 125 од Законот за
високо образование по следните елементи:
- д-р Игор Гелев, има научен степен доктор на безбедносни науки, кој е потврден со
диплома издадена од Филозофски факултет - Скопје при УКИМ – Скопје, од 29.10.2015 година,
бр. 3928. За избор во наставно-научно звање доцент, согласно член 125 од ЗВО, потребно е да
има просечен успех од најмалку осум на студиите на прв и втор циклус за секој циклус
посебно, за што нема доставено соодветна документација, а согласно побарувањето во
конкурсот за избор/реизбор на наставници на Воената академија по точка III став 3.
- кандидатот д-р Игор Гелев, нема доставено позитивна оценка од самоевалуацијата, кој
е задолжителен елемент за избор во наставно-научно звање, а согласно член 125 од Законот за
Високо образование.
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3. Кандидатот д-р Златко Кузманов, доцент, полковник нема комплетна документација,
односно не ги исполнува условите за избор во наставно-научно звање согласно член 125 од
Законот за високо образование по следните елементи:
- кандидатот д-р Златко Кузманов, има научен степен доктор на одбрана, кој е потврден
со диплома издадена од Филозофски факултет - Скопје при УКИМ – Скопје, од 04.12.2017
година, бр. 4398, и избран е во наставно-научно звање насловен доцент во областа
Дефендологија (акт бр. 02-606/2 од 13.10.2017 година), која не е во побарувањето во точка 6 од
конкурсот. Затоа, за повторен избор во наставно - научно звање доцент од областа наведена во
конкурсот, согласно член 125 од ЗВО, потребно е да има просечен успех од најмалку осум на
студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, за што нема доставено соодветна
документација, а согласно побарувањето во конкурсот за избор/реизбор на наставници на
Воената академија по точка III став 3. Исто така не исполнува услови и за избор во повисоко
наставно – научно звање, а согласно член 125 од Законот за високо образование.
- Кандидатот д-р Златко Кузманов, за избор во наставно-научно звање доцент од
областа која е наведена во конкурсот, нема доставено позитивна оценка од самоевалуација, која
е задолжителен елемент за избор во наставно-научно звање, а согласно член 125 од Законот за
Високо образование.
По извршениот детален увид во приложената документација, Рецензентската комисија
заклучи дека кандидатот под реден број 1 (еден) приложил комплетна и веродостојна
документација со која ги задоволува конкурсните и законските услови. Кандидатите под реден
број 2 (два) и 3 (три), согласно точка III од Конкурсот не ги задоволуваат конкурсните и
законските услови, односно немаат комплетна документација за избор во наставно - научно
звање и согласно наведеното во конкурсот за избор/реизбор на наставници на Воената
академија во Скопје, непотполна документација нема да се разгледува.
Врз основа на пријавите и приложената документација и по нивното детално
разгледување, рецензентската комисија го доставува следниот,
ИЗВЕШТАЈ
I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ Д-Р ГОРАН ВАСИЛЕВСКИ,
ДОЦЕНТ, ПОЛКОВНИК
Доцент д-р Горан Василевски е роден на 29.12.1968 година во Постојна, Р.Словенија.
Основно и средно образование завршува во Прилеп. Студиите на Воената Академија ги
започнува во Белград во септември 1989 година, а ги завршува на Воената Академија во Скопје
на 15.07.1994 година и се стекнува со звање армиски офицер во чин потпоручник. Во 2009
година, се стекнува со звање магистер од областа на безбедноста, а во 2012 година, со звање
доктор од областа на безбедноста. Со одлука на рецезентска комисија од 24.01.2013 година
избран е за наставник во звање Доцент по интегрална безбедност при МИТ УниверзитетотСкопје (МИТ Универзитет, акт бр. 0204-101/1 од 28.01.2013 година).
Должноста командир на пешадиски вод во гарнизонот Тетово ја вршел од септември
1994 до април 1996 година, офицер за обезбедување на врховниот командант од април 1996 до
септември 1998 година, командир на караула од септември 1998 до октомври 1999 година,
командир на извидувачка чета од октомври 1999 до април 2002, на должност во Секторот за
безбедност и разузнавање при МО од мај 2002 до мај 2012 година, советник за пополна во
одделeнието за резерва при СЦВС на МО од јуни 2012 до август 2017 година. На ден
09.08.2017 година, е поставен на должност Раководител на ССВБиР. Кандидатот активно ги
зборува англискиот, јазикот од поранешните југословенски простори, а на елементарно ниво ги
владее италијанскиот и албанскиот јазик.
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За постигнатите високи професионални резултати, успешна и самопрегорна работа во
секторот за безбедност и разузнавање на Министеството за одбрана, на ден 07.05.2000 година,
пофален е од Министерот за одбрана.
Во 2006 година запишува последипломски студии на Универзитетот „Св.Кирил и
Методиј“ на Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје,
каде на 05.05.2009 година, го брани магистерскиот труд на тема: „Придонесот на разузнавачкобезбедносните системи во креирањето на политиката за национална безбедност“, со што се
стекнува со звање магистер од областа на безбедноста. На ден 29.02.2012 година, успешно ја
одбранил докторската дисертација на тема: „Разузнавачко-безбедносните системи во
остварувањето на националната и меѓународната безбедност“ и се стекнува со звање доктор од
областа на безбедноста. Кандидатот има објавено повеќе научни и стручни трудови во земјата
и во странство од областите што се предмет на неговите истражувања.
II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Во рамките на наставно - образовната дејност, кандидатот Горан Василевски на
29.07.2009 година е избран за соработник на Воената Академија во Скопје по предметот
„Компаративни системи на национална безбеност“, каде изведува настава и вежби во за
учебната 2009/2010 и 2010/2011 година.
Од јуни 2015 година е надворешен соработник на Бизнис Академија Смилевски (БАС) –
Скопје, каде изведува настава, вежби, менторска настава, синергирање и студирање на
далечина на прв циклус студии на студиската програма Стратегиски менаџмент и на втор
циклус на студии на студиската програма Стратегиски менаџмент, конкретно следните
наставни предмети: Стратегиски менаџмент и Основи на стратегиски менаџмент. Кандидатот
учествувал како член во Комисија за оцена/или одбрана на 5 специјалистички трудови на
првиот и вториот циклус студии на БАС.
Д-р Горан Василевски, доцент, бил и рецезент на учебникот
„Стратегиски менаџмент“ на авторите Менде Солунчевски и Лидија Стефановска (ISBN 978608-4690-11-5; Бизнис академија Смилевски; 331 стр., 2015 година), а со одлука на
Уредувачкиот одбор на списанието Безбедносни дијалози, определени е за рецензирање на
трудот ” Adaptation of the intelligence community in R.Macedonia to the new security challenges”.
III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р Горан Василевски, во
периодот од последниот избор во наставно-научно звање:
1. Goran Vasilevski, Ferdo Pavlov, “Women involvement in creating and conducting defence and
security policy in the world and the Republic of Macedonia”; Министерство за одбрана на
Република Македонија, Современа Македонска Одбрана; September 2013, стр. 93; UDK
355/359; ISSN 1409-8199
http://www.morm.gov.mk/data/file/Sovremena%20makedonska%20odbrana/GENDER%20EQ
UALITY%20AND%20GENDER%20PERSPECTIVE%20IN%20DEFENCE%20AND%20SE
CURITY.pdf
2. Горан Василевски; “Влијанието на глобализацијата врз организациската конкурентост
низ призмата на организациското разузнавање и корпорациската безбедност“ - Бизнис
Академија Смилевски; Графо-Пром; Битола 2013; стр. 180; ISBN 978-608-4729-00-6
3. Кирил Митиќ; Горан Василевски; “Недозволената трговија со оружје – облик на
организиран криминал како дестабилизирачки фактор по безбедноста на државите во
Југоисточна Европа“;(ILLICIT TRAFFICKING IN FIREARMS-TYPE OF ORGANIZED
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

CRIME AS A DESTABILIZATION FACTOR FOR THE SECURITY OF THE STATES IN
SOUTHEAST EUROPE); Министерство за одбрана на Република Македонија; Современа
Македонска Одбрана; Скопје 2013; ISSN 1409-8199; e-ISSN 1857-887X; Година 13, бр. 25,
декември 2013 / Vol. 13, No. 25, December 2013; стр. 55 – 69 / 343.9.022:343.344(4-12)
Original scientiﬁ c article/
http://www.morm.gov.mk/data/file/Sovremena%20makedonska%20odbrana/Sovremena%20ma
kedonska%20odbrana%20br_25.pdf
Goran Vasilevski “Global Communication: the Freedom of Speech and Security ”; Војно Дело;
Медија Центар Одбрана, Министарство одбране Р.Србије; Војна штампарија; Београд;
2013; УДК – 355/359; ISSN 0042-8426; стр 73-85
http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/vojno_delo_2013_jesen.html
Lidija Stefanovska; Goran Vasilevski : Information and their Influence over the
Organizational Strategic Planning; International Journal of Business Management and
Research, ISSN:2051-4281,Vol.41, Issue.1; Impact Factor: 2.545
http://recentscience.org/article/uploadfiles/27703539.pdf
Свештеничка служба во вооружените сили – Потреба, оправданост и правна
регулираност, Министерство за одбрана – Магазин „ШТИТ“ , бр.56 Април 2014; стр.26
http://www.morm.gov.mk/?shtit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8&lang=mk
Г.Василевски; „Свештеничка служба во вооружените сили – Резултати од спроведено
истражување“, Министерство за одбрана- Магазин „Штит“ бр. 59, јули 2014; стр.24
http://www.morm.gov.mk/wp-content/uploads/2011/10/59-Shtit-mak-za-web.pdf
Горан Василевски; Теорија и пракса на организациското разузнавање: прибирање,
анализа и искористување информации во стратегискиот менаџмент, Бизнис Академија
Смилевски; Графо-Пром; Битола; 2014; Зборник на апстракти, стр, 38-39, ISBN 978-6084729-02- 0
Г. Василевски; К.Митиќ; „Глобализацијата и нејзиното влијание врз безбедноста на
малите држави на Балканот: Безбедносните дилеми на Република Македонија по
осамостојувањето и во ерата на Глобализацијата“; Научни трудове; Фондација
„Национална и междунардна сигурност“; ISSN:1314-9105; Софија 2014; стр. 124
Л.Стефановска; Г.Василевски; „Влијанието на научно-стражувачката дејност,
конференциите и проектите во процесот на зголемување на компетенциите на
професионалните менаџери за одржлива организациска конкурентност “; Менаџметнот и
Современите Науки, Бизнис Академија Смилевски; ISBN 978-08-4729-04-4; Скопје 2015;
стр.125
Vasilevski G.; Andonov О.; “Cultural and Ethno-Religious Differences: Factor of Security and
Integration in the Balkans”; BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2015; Volume of Scientific Papers;
ISBN
978-80-557-0850-8;
Banská
Bystrica;
str.
356
(file:///C:/Users/goran.vasilevski/Downloads/Bezpecnostne%20forum%202015%20%201%20zvazok%20(1).pdf )
Goran Vasilevski; Lidija Stefanovska; Strategic Management and Competitiveness of
Organizations in Terms of Unstable and Disturbed Security; Indian Journal of Commerce
&amp; Management Studies; EISSN: 2229-5674 ISSN: 2249-0310; Internationally Indexed
Blind Peer Reviewed Journal Volume VI, Issue 2, May 2015; 36-40; Impact Factor(GIF):
0.405
Lidija Stefanovska; Goran Vasilevski : SAVREMENI TRENDOVI STRATEŠKOG
PLANIRANJA KROZ UKLJUČIVANJE RADNIKA I PRIMENU ORGANIZACIONE
INTELIGENCIJE;
Održivi ekonomski razvoj - savremeni i multidisciplinarni pristupi;
REGIONALNA NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA-ERAZ 2015, Beograd 2015; str.399
– 407 http://www.eraz.org.rs/zbornik-radova.html
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14. G.Vasilevski; „Chaplaincy service in the Army of republic of Macedonia-requirement,
Importance and Justification”; Filozofski fakultet, Skopje, ISSN 1857-7172 God 8, br1,
2017/vol 8 No 1, 2017, p.82-92
15. L. Stefanovska; G.Vasilevski; “INFORMATION - COMMUNICATION TECHNOLOGIES
(ICT) AND THEIR INFLUENCE IN THE PROCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT”
Global Media and Socially Responsible Business; МЕЂУНАРОДНА научна конференција
Медији и економија; Banjaluka Colllege; BLC 2015; ISBN 978-99938-1-267-8; UDK
004:005.51; p.209
file:///C:/Users/goran.vasilevski/Downloads/150910_Zbornik.pdf
16. G. Vasilevski, L. Stefanovska; INTERNATIONAL DIMENSION OF HUMAN RESOURCES
MANAGAMENT IN THE ARMED FORCES: THE ARMY AS A FACTOR IN THE
GLOBAL ECONOMY - - MACEDONIAN PERSPECTIVE; Savremeni trendovi i kvalitet u
upravljanju ljudskim resursima, Zbornik radova, HR konferencija 2015; Megraf plus, Beograd;
ISBN 978-86-86745-55-2; pp 490-496
file:///C:/Users/goran.vasilevski/Downloads/ZBORNIK-HR%20KONFERENCIJA%2020152.pdf
17. O. Bakreski; O.Andonov; G.Vasilevski “THE SECURITY DILEMMAS OF THE BALKAN
STATES ON THE REFUGEE TRANSIT ROUTE: CLOSED OR CHANNELED
BORDERS?”; BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2015; Volume of Scientific Papers; Vydavateľstvo
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016; ISBN 978-80-557-1094-5; pp.439-447
file:///C:/Users/goran.vasilevski/Downloads/Zbornik%20Bezpecnostne%20forum%202016%20
-%202%20zvazok.pdf
18. Г.Василевски; “Полицијата, армијата и приватното обезбедување во Република
Македонија: Распределба на Безбедноста“; Приватна безбедност во ХХI век: Искуства и
Предизвици; Комора на Република Македонија за приватно обезедување; Охрид 2016;
ISBN 978-608-65990-0-3; стр. 215-226

Во периодот од изборот во последното наставно-научно звање, д-р Горан Василевски,
доцент, учествувал на бројни домашни и меѓународни научни-стручни конференции:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

„Разузнавачко безбедносните системи и предизвиците на современото разузнавање„
Скопје 09-10.10.2017 година.
Втора меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и
организациските науки“ 01-03.11.2013 година, Битола, Република Македонија
А-5 Министерска конференција, Охрид, 01.12.2017 година.
Трета меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и
организациски науки“ 24-25.10.2014 година, Битола, Република Македонија
IX Conference of the South East European Military Intelligence Conference, November 0608.2017, Budva, Montenegro
„Стручна тркалезна маса за надзот над разузнавањето“ програма на DCAF, 21-21.11.2017
година, Женева, Швајцарија
Четврт симпозиум „Менаџментот и современите практики: Улогата на образовните
установи во создфавање ан одржлива вработливост“, Скопје, 24.04.2015 година
Семинар „Armed Forces in Democratic Societies“ 03-05.02.2015 година, Скопје, Република
Македонија
Петти симпозиум „Менаџментот и современите практики: Современите трендови во
работењето на организзациите“, Скопје 28.04.2017 година
International Scientific Conference ”Private Security in the XXI Century: Experiences and
Chalenges” 15-16.09.2016, Ohrid, Macdonia
International Scientific Conference “ Gender Equality and Gender Perspecitve in Defence and
Security”, 23-24.04.2013, Skopje, Macedonia
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11. Fourth International Scientific Conference “Contemporary mamagament challenges and the
organizational sciences”, 04-06.11.2016, Bitola, Macedonia
12. Регионална Научностручна конференција „Одржлив економски развој-современи и
мултидисциплинарни пристапи“ 11.06.2015 година, Белград, Србија
13. International Scientific Conference “Contemporary security paradigms and Chalenges: Theory and
Practice”, 18-19.09.2015, Ohrid, Macedonia
14. Conference and seminar on Lessons Learned from Operation and Exercises Conducted by the
Euro-Atlantic Disaster response Coordination Centre, 15-17.10.2013, Ohrid, Macedonia
15. International Conference on Road Trafffic Safety in organization of Republic Council for Road
Traffic Safety, held under auspices of the President of Parliament of Republic of Macedoia,
21.05.2014, Skopje, Macedonia
Во 2016 година, учесник е во Проектот РСФОК на БАС-Институтот за менаџмент во
Битола, како член во националните проекти Компаниите како стратегиски фокусирани
организации за конкурентност, во рамките на макро проектот Развивање на стратегиски
фокусирани организации за конкурентност, кој може да се најде и на официјалната страна
на БАС Институтот за менаџмент Битола.
Во период од септември 2017 година до февруари 2018 година е член во процесот на
планирање, подготовка и изготвување на „Националната стратегија на Република Македонија
за борба против насилниот екстремизам“ и „Националната стратегија на Република Македонија
за борба против тероризам“ во Скопје и Охрид, Република Македонија.
Во периодот од 15-15.12.2015 година, учествува во работилницата “Cyberspace and
NATO and Partner Countries Security Chalenges” одржана во Скопје, Република Македонија.
Во периодот јуни 2014 година, во ссоработка со US Army Corps of Engineers, учествува
во програмата за Цивилно-Воената подготвеност во итни случаи, за унапредувањето на
националните способности за реакција во кризни состојби.

IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА
ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТ

И

ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА

Д-р Горан Василевски, доцент, учествувал во повеќе експертски комисии во
Министерството за одбрана, Генералштабот на АРМ и БАС. Притоа, кандидатот остварил
експертски активности во студиски програми за прв и втор циклус на студии како и учесник во
изработката на елаборат за студиската програма Основи за стратегиски менаџмент за прв
циклус на студии на Бизнис Академија Смилевски.
Дел од активности од оваа област се прикажени во продолжение:
- Член е на Парламентарно-експертската група за реформа на безбедносните служби во
организација на Женевскиот центар за демократска контрола на армиските сили (DCAF).
- Член на Собраниската комисија за реформа на разузнавачките и безбедносните служби.
- Член на Националниот комитет за спротивставување на насилниот екстремизам и борба
против тероризам
- Член на работна група за донесување Предлог Закон за следење на комуникации и Закон за
Оперативно техничка агенција.
- Раководи со работната група за планирање, креирање и имплементација на нова структура на
ССВБиР.
- Член е на Програмската група при МО на Република Македонија.
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- Член е на работна група за изработка на Стратегија за образование и обука во МО и Армијата
на Република Македонија
- Член на работна група за Ажурирање на Стратегијата за образование и обука во МО и
Армијата на република Македонија.
Во досегашниот период на развојот од професионалната кариера, д-р Горан
Василевски, доцент, има посетувано и завршено повеќе стручни семинари, курсеви и обуки во
земјата и странство:

1.

International Intelligence Officer Advanced Course, United States Army Intelligence School,
28.06-16.10.2001, Ft.Huatchuca, Arizona, USA

2.

Seminar ”Armed forces in democratic societies” in organization of Ministry of Defence of
republic of Macedonia, Human resources department,12.02.-14.02.2013, Skopje

3.

NATO Advance Intelligence Course, in organization of NHQ-Skopje, from 02-12.02.2004,
Skopje, republic of Macedonia

4.

NATO Intelligence Course for Commanders, Army House-Skopje, from 11-12.05.2004, Skopje

5.

NATO Advice Intelligence Course, NHQ-Skopje, from 15.09-03.10.2003, Skopje

5.

Combating Terrorism and Illegal Trafficking Course, PfP Training Center, 11-15.11.2002,
Ankara, Turkey

7.

Military-counter-intelligence activity, Counter-intelligence investigations, counter-intelligence
analysis, assessments and reports, Counter-intelligence procedures for protection of deployed
forces course, General defense Intelligence Directorate of Romania, 24-28.10.2005, Bucharest

8.

NATO European Security Cooperation Course, NATO School, Allied Command Transformation,
02-06.02.2004, Garmisch-Partenkirchen

9.

NORDEFCO Civil-Military Co-operation Course, NORDIC Defence Cooperation, 0611.04.2014, Denmark

10. Macedonian-Netherlands International Security Course, Royal Netherland Military Academy, 0912.09.2003, Skopje, Macedonia
11. Intelligence Analys Course, Joint military Intelligence Training Center, 24.01-18.02.2011,
Washington DC
11. Exercise Planners Training Course, Crisis Management and Disaster response Centre of
Exelence, 31.03-01.04.2014, Skopje, Macedonia

Д-р Горан Васлевски, доцент меѓу другите активности завршил и два јазични курса во
организација на Министерството за одбрана на Италија во соработка со министерството за
одбрана на Република Македонија:
- Corso di II Livelo di lingua Italiana organizzato dal minister della Difesa Italiano per le Forze
Armate Macedoni, dal 19.12. al 08.12.2005 in Skpoje, Macedonia
- Corso di livelo A1 organizzato dal Instituto Dante Aligieri, dal 17.09 al 18.10.2006 in Roma, Italy.
Воедно, д-р Горан Василевски, доцент, завршил и курс за албански јазик I степен во
организацја на Министерсвото за одбрана на република Македонија, во периодот од
15.10.2003 до 16.01.2004 година, во Скопје.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес
на доцент д-р Горан Василевски.
Од изложените биографски податоци, професионалниот развој, педагошката дејност,
квалитетот и бројот на објавени научни и стручно апликативни трудови на доцент д-р Горан
Василевски, видливо е дека се работи за систематски и исклучително плоден научен, стручен и
педагошки развој на кандидатот. Кандидатот има има завршено Воена академија,
постдипломски магистерски студии и докторски студии од областа на безбедноста кој се
соодветни за избор во наставно – научно звање согласно побарувањето во конкурсот. Неговото
образовно и практично искуство се гаранција дека со успех и во иднина ќе ја развива научната
област Интегрална безбедност. Покрај тоа, кандидатот е веќе избран во наставно - научнo
звање доцент од областа на Интегрална безбедност и има работно искуство на Воената
академија во областа на безбедносните науки, како и во областа на менаџментот со својот
ангажман во БАС.
Согласно со Законот за високо образование член 124 и 125, наведените конкурсни
услови, Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни,
наставни и соработнички звања на Универзитетот ,,Гоце Делчев” каде што Воената академија е
придружна членка, опусот на неговата работа, прикажан со печатени трудови во меѓународни
научни списанија, учество на повеќе национални и меѓународни конференции, учество во
научно-истражувачки проекти, учество во органите и телата на Собранието и другите државни
институции, кандидатот во целост ги исполнува сите услови за избор во повисоко наставнонаучно звање.
Врз основа на изложеното, а во согласност со член 125 од Законот за високо
образование, рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на
Наставно - научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје,
кандидатот д-р Горан Василевски, доцент, полковник, да го избере во звањето насловен
вонреден професор во научната област интегрална безбедност.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Редовен професор д-р Трајан Гоцевски, с.р.
2. Редовен професор д-р Оливер Бакрески, с.р.
3. Редовен професор д-р Стојан Славески, с.р.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ
Поени

Ред.
Број

Наставно-образовна дејност

1
1

во земјата

во
странство

2

3

4

Избран во звање доцент

30

Вкупно
поени
5
30

ВКУПНО

30
Научно-истражувачка дејност

во земјата

во
странство

1

Труд со оригинални научни резултати, објавен
во
научно
списание
опфатено
во
(СЦИ/ЦА/останати)

2

Труд со оригинални научни резултати, објавен
во зборник на трудови на научен собир

5x1

5x2

15

3

Учество на
(постер/усно)

9x1

2x1,5

12

4

Рецензент на научeн труд (СЦИ/ЦА/останати)

5

Учесник во научен проект

5

Член на организационен или научен одбор на
научен собир

научен

собир

со

реферат

3x6

39

7x3

2x1,5

3

1x1

1

1

1

ВКУПНО

71
Стручно-апликативна
дејност
организационо-развојна дејност

и

1

Труд објавен во стручно (научно-популарно)
списание

2

Учество на стручен собир

3

Учесник во научен проект

4

Член на факултетски орган, комисија

во земјата

во
странство

1x2

2
7x1

1x5

7
5

7x2

14

ВКУПНО

28

ВКУПНО

129
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ,
НАУЧНО ПОЛЕ ОДБРАНА, НАУЧНИ ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И
ВОЕНИ НАУКИ И ВОЕНИ ВЕШТИНИ (ТАКТИКА НА РОДОТ ПЕШАДИЈА) НА
ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА – СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО
ШТИП
Со одлука бр. 03-11/21 од 15.03.2018 година, донесена на 75 – та седница на Наставно научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ од Скопје, придружна
членка на Универзитетот „Гоце делчев“ Штип, формирана е рецензентска комисија за
избор/реизбор на наставник во сите звања во научното подрачје 5 општествени науки, научно
поле 515 одбрана, научни области 51503 интегрална безбедност и 51511 воени науки и воени
вештини (тактика на родот пешадија), во следниот состав:
- д-р Оливер Бакрески, редовен професор, Филозофски факултет Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, претседател;
- д-р Стојан Славески, редовен професор, Факултетот за детективи и криминалистика Скопје, Европскиот универзитет – Република Македонија, член;
- д-р Ванчо Кенков, редовен професор, Филозофски факултет Скопје, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ Скопје, член;
Конкурсот за овој избор беше објавен во весникот „Вечер“ број 16688 на ден четврток,
15.02.2018 година и во предвидениот рок се пријавија двајца кандидати, д-р Ненад Танески,
доцент, потполковник од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје,
придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и д-р Игор Гелев, потполковник од
АРМ.
Врз основа на детално разгледување на приложената документација од страна на
кандидатите, законските и правилничките услови за избор во наставно – научно звање,
рецензентската комисија го доставува следниот,
ИЗВЕШТАЈ
I. Биографски податоци за кандидатот д-р Ненад Танески, доцент
Доцент д-р Ненад Танески, потполковник, е роден на 30.03.1975 во Скопје. Во учебната
1995/96 година се запишал на Воената Академија – Генерал Михаило Апостолски, а
дипломирал во август 1999 година и се здобива со звање Пешадиски офицер. Во 2010 година
магистрирал на Филозофскиот факултет - Скопје, Институт за Безбедност, одбрана и мир. Во
2013 година се стекнал со научно звање доктор од областа на безбедноста.
Во периодот од 1999 до 2008 година извршувал командни и штабни должности во
Баталјонот на Воената полиција во Скопје. Во период од 2008 до 2012 година е припадник на
Воената служба за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана. Од 2012 година е
вработен на Воената Академија „Генерал Михајло Апостолски“ - Скопје каде што ја извршувал
должноста Раководител на одделението за планирање административни и студентски работи.
Од 2014 година ја извршува должноста Раководител на Катедра за воени науки и вештини.
За постигнатите високи професионални резултати во досегашната работа повеќепати е
пофалуван од Командантот на Воена Полиција по повод 7-ми Мај Денот на Безбедноста и
Полицијата (2002, 2004, 2006, 2007 година) и од Командантот на Специјалните сили по повод
„Денот на Независноста“ (2003 година). Како посебни стимулативни мерки кои се доделени
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како признание за постигнати високи стручни и професионални достигнувања во работата се:
Парична награда од Министерот за Одбрана – Мај 2005 г., Пофалница од Министерот за
Одбрана – 2010 година. Со одлука на Декантската Управа на Воената академија – Скопје, бр.
02-21/4 од 09.06.2015 година, за постигнување на исклучителни резултати во извршувањето на
работите и задачите во службата, награден е со 5 (пет) дена наградно отсуство.
Во 2010 година успешно ги завршил магистерските студии со одбрана на магистерскиот
труд под наслов „Ефективни стратегии за борба против тероризмот во современите
демократски држави“, со што се стекнал со академскиот назив Магистер од областа на
безбедноста - Национална безбедност. Во 2013 година ја одбранил својата докторска
дисертација на тема „Влијанието на асиметричните закани врз трансформација на водењето и
суштината на војната во XXI век“ во која се користи со методолошките пристапи на
проучување на безбедносните проблеми и теориите својствени во проучувањето на
безбедносните и воените науки и се стекнал со научен степен Доктор од областа на
безбедноста, по што е избран во наставно-научно звање – доцент. Има објавено повеќе научни
и стручни трудови во земјата и во странство од областите што се предмет на неговите
истражувања.
Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во повисоко наставно
научно звање - вонреден професор:
1. д-р Ненад Танески, е избран во наставно звање доцент (одлука од ННС бр.03-17/84 од
05.06.2013 година), има научен степен доктор на безбедносни науки, кој е потврден со диплома
издадена од Филозофски факултет - Скопје при УКИМ – Скопје од 18.03.2013 година, бр. 3408.
2. Објавени повеќе од пет научно истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или научни трудови во
научно списание со импакт фактор.
3. Учество во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во
примената на научноистражувачките резултати.
4. Придонес во оспособувањето на помлади наставници.
5. Покажал способност за изведување на разни видови високообразовна дејност.
6. Има позитивна оценка од самоевалуацијата (акт бр.07-39/61 од 16.03.2018 година)
Кандидатот д-р Ненад Танески, доцент ги исполнува законските услови за избор во
повисоко наставно – научно звање.
II. Наставно-образовна дејност
Кандидатот д-р Ненад Танески, доцент, одговорно, стручно, квалитетно и креативно ја
организира и изведува наставата на првиот циклус на студии (додипломски) на Воената
академија во наставно-научната област општествени науки, воените науки и вештини. Тој од
последниот избор на Воената академија на првиот циклус на студии со одлука на Наставнонаучниот совет на Воената академија-Скопје ги реализира предметите:
-

Системи за управување со кризи и заштита и спасување
Спасување од урнатини и заштита и спасување од пожари и поплави
Пешадиско вооружување со настава по гаѓање 2
Методика на тактичка обука
Општа тактика 2
Општа тактика 1
Тактика на родот ОМЕ
Тактика на родот пешадија 1
Тактика на ОМЕ 1
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- Пешадиско вооружување со настава по гаѓање 1
- Вооружување со теорија и практика на гаѓање
- Курс за командири на вод
Кандидатот изведува настава и на вториот циклус на студии (магистратура и специјализација за
командни и штабни должности) со одлука на ННС на Воената академија по следните предмети:
- Тероризам и асиметрични закани
- Национална безбедност и безбедносен систем на РМ
- Разузнавачки и безбедносни системи
- Современо војување
- Тактика
Кандидатот со одлука на ННС на Воената академија изведува настава и на третиот циклус на
студии по следните предмети:
- Национална и меѓународна безбедност
- Хибридни и сајбер закани
- Пост-конфликтен менџмент и транзиција во мир
Наставно-образовната дејност на д-р Ненад Танески, доцент, се согледува и во држење
на настава на Факултетот за детективи и безбедност, Европскиот универзитет – Скопје и тоа на
првиот и вториот циклус на студии по предметите: Национална одбрамбена политика и
стратегија, Ризици и закани по безбедноста и Национална безбедносна концепција и стратегија.
Со одлука на ННС на Воената академија - Скопје бр.03-11/21 од 05.01.2017 година,
учествува во реализација на Студиската програма за стручно оспособување и усовршување на
офицери за логистичките служби во АРМ по предметот „Општа тактика“.
Д-р Ненад Танески, доцент, од последниот избор бил одреден за ментор на 12
дипломски труда, а учествувал во 27 комисии за одбрана на дипломски трудови.
Со одлука на ННС на Воена академија – Скопје, во периодот по изборот во последното
наставно-научно звање одреден е за ментор на вкупно 15 трудови на вториот циклус на студии
на Воената академија (6 магистерски и 9 специјалистички трудови) по следново:

1. Ментор на стручно-специјалистички труд „Евалуација на декларираните единици на
Армијата на Република Македонија“, одлука на ННС бр.03-11/91 од 27.07.2017 година
2. Ментор на стручно-специјалистички труд „Употреба на полкот за специјални операции“,
одлука на ННС бр.03-11/66 од 05.05.2017 година
3. Ментор на стручно-специјалистички труд „Процес на донесување на воена одлука на ниво на
бригада“, одлука на ННС бр.03-11/73 од 05.05.2017 година
4. Ментор на магистерски труд „Влијанието на глобализацијата врз радикалниот ислам:
Исламска држава во контекст“, одлука на ННС бр. 03-11/8 од 05.01.2017 година
5. Ментор на магистерски труд „Информацијата од човечки извори како клучен фактор во
справување со глобалните хибридни закани“, одлука на ННС бр. 03-13/107 од 30.06.2016
година
6. Ментор на магистерски труд „Трансформација на современиот конфликт: стратегија помеѓу
конвенционален и асиметричен пристап на војување“, одлука на ННС бр. 03-13/100 од
22.07.2016 година
7. Ментор на магистерски труд „Стратегија за борба против современиот тероризамкомпаративна анализа“, одлука на ННС бр. 03-13/71 од 04.05.2016 година
8. Ментор на стручно-специјалистички труд „Интеракција помеѓу тероризмот и
организираниот криминал и нивното влијание врз меѓународната безбедност“, одлука на ННС
бр. 03-15/193 од 26.08.2015 година
9. Ментор на стручно-специјалистички труд „Милитантниот исламизам како закана по
регионалната безбедност на Југоисточна Европа“, одлука на ННС бр. 03-15/187 од 27.07.2015
година

1515

10. Ментор на стручно-специјалистички труд „Спречување на нелегалното финансирање како
клучен фактор во борбата против тероризмот“, одлука на ННС бр. 03-15/171 од 10.07.2015
година
11. Ментор на стручно-специјалистички труд „Информацијата како инструмент на моќ во
рацете на насилните религиозни екстремистички организации: социјалните мрежи во
контекст“, одлука на ННС бр. 03-15/162 од 30.06.2015 година
12. Ментор на стручно-специјалистички труд „Домашниот тероризам како закана за
националната безбедност во современите демократски држави“, одлука на ННС бр. 03-15/79 од
12.05.2015 година
13. Ментор на магистерски труд „Самоубиствен тероризам и неговото влијание врз
современото војување“, одлука на ННС бр. 03-15/78 од 12.05.2015 година
14. Ментор на стручно-специјалистички труд „Улогата на Северноатланската алијанса во
разрешување на внатрешни конфликти“, одлука на ННС бр. 03-13/208 од 29.12.2014 година
15. Ментор на магистерски труд „Глобален џихад: Ал Каеда и нејзиното влијание врз
глобалната безбедност“, одлука на ННС бр. 03-17/207 од 29.12.2014 година
Со одлука на ННС на Воена академија – Скопје, во периодот по изборот во последното
наставно-научно звање одреден е за член на 23 комисии за оценка и одбрана на трудови на
вториот циклус на студии на Воената академија (13 магистерски и 10 стручно-специјалистички
трудови) по следново:
1. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Воената полиција
во обезбедување на командно место“, одлука на ННС бр. 03-11/145 од 07.12.2017 година
2. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Разузнавачка поддршка во
спроведувањето на операциите во услови на ирегуларно војување со посебен осврт на
бунтовништвото“, одлука на ННС бр. 03-11/127 од 07.12.2017 година
3. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Примена на
психолошко-пропагандни активности и дејствија во операции за поддршка на мирот“,
одлука на ННС бр. 03-11/99 од 01.09.2017 година
4. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Активностите на Ал Каеда и
Хезболах и спроведување на превентивни мерки во борбата против тероризмот“, одлука на
ННС бр. 03-11/90 од 27.07.2017 година
5. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Анализа на конкурентни
хипотези за поставување на контролни точки со употреба на геопросторно разузнавање“,
одлука на ННС бр. 03-11/162 од 12.12.2016 година
6. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Улогата на современите армии
во операции за одговор на кризи – операции за хуманитарна асистенција“, одлука на ННС
бр. 03-13/101 од 22.07.2016 година
7. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Елементите на бојното поле во
остварување на ефективна разузнавачка поддршка на пост-конфликтните операции“,
одлука на ННС бр. 03-13/80 од 06.06.2016 година
8. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Информацијата како клучен
фактор за подготовка и изведување на операции за поддршка на мирот“, одлука на ННС бр.
03-13/73 од 04.05.2016 година
9. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Армијата на Република
Македонија и нејзините предизвици во поддршка на системот на национална безбедност“,
одлука на ННС бр. 03-13/9 од 29.01.2016 година
10. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Загрозување на безбедноста на
граѓаните и националните интереси на Република Македонија од влијанието,
карактеристиките и поврзаноста на тероризмот и организираниот криминал“, одлука на
ННС бр. 03-15/183 од 22.07.2015 година
11. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Трансформација
на војувањето: ирегуларно војување како наметнат модел на војување за справување со
современи закани од меѓународен тероризам и недржавни актери“, одлука на ННС бр. 0315/178 од 20.07.2015 година
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12. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд
„Феноменолошките и етиолошките карактеристики на индивидуалниот тероризам како
растечка закана за безбедноста на глобално рамниште“, одлука на ННС бр. 03-15/163 од
30.06.2015 година
13. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Справување со
хибридни закани, нужна потреба за проширување на Северноатланската алијанса во
Западен Балкан“, одлука на ННС бр. 03-15/161 од 30.06.2015 година
14. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Карактеристиките и влијанието
на тероризмот врз безбедноста на државите и предизвикот на Република Македонија во
превземањето на мерки за превенција на заканите“, одлука на ННС бр. 03-17/200 од
15.12.2014 година
15. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Концептот на Обединети нации
Одговорност за заштита“, одлука на ННС бр. 03-17/186 од 18.11.2014 година
16. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Специфичности
на разузнавачкиот циклус во процесот на остварување на разузнавачката дејност“, одлука
на ННС бр. 03-17/191 од 18.11.2014 година
17. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Во потрага по
ефективен систем за внатрешна безбедност во АРМ“, одлука на ННС бр. 03-17/168 од
18. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Улогата и придонесот на
Република Македонија во борбата против глобалниот тероризам“, одлука на ННС бр. 0317/94 од 09.05.2014 година
19. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Еволутивен развој
на штабот во АРМ“, одлука на ННС бр. 03-17/61 од 27.03.2014 година
20. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Контраразузнавачка поддршка
на единиците на АРМ во мировни операции“, одлука на ННС бр. 03-17/67 од 27.03.2014
година
21. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Против
бунтовнички операции во современите услови на војување“, одлука на ННС бр. 03-17/27 од
07.03.2014 година
22. Член во комисија за оценка и одбрана на магистерски труд „Политички и безбедносни
услови во кои се формираше Армијата на Република Македонија“, одлука на ННС бр. 0317/279 од 31.12.2013 година
23. Член во комисија за оценка и одбрана на стручно-специјалистички труд „Влијанието на
техниката врз ефикасноста на инжинериската поддршка при изведување на здружени воени
операции“, одлука на ННС бр. 03-17/150 од 18.07.2013 година
Д-р Ненад Танески, доцент учествувал како член на комисија за оценка и одбрана на 2
магистерски труда на Факултетот за детективи и криминалистика при ЕУРМ-Скопје и на 1
магистерски труд на Институтот за дигитална форензика при Универзитетот Евро Балкан –
Скопје.
Д-р Ненад Танески, доцент е акредитиран за менторство на втор циклус на студии, а врз
основа на Законот за високо образование член 71 и член 95-а и извештајот на стручната
комисија - Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на седница одржана на
21.12.2017 година, со решение бр. 17-376/3 од 01.02. 2018 година.
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III. Научно-истражувачка дејност
Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р Ненад Танески,
во периодот до последниот избор во наставно-научно звање:

1. Ненад Танески „Атентатите и нивната генеза I-Операции за обезбедување и заштита“,
Штит – Година II, број 14, Министерство за Одбрана на Република Македонија,
Октомври 2010, Скопје,
2. Ненад Танески „Атентатите и нивната генеза II-Методи на напад и оружје што се
користи при атентатите“, Штит – Година II, број 15, Министерство за Одбрана на
Република Македонија, Ноември 2010, Скопје,
3. Ненад Танески „Радикалниот ислам: Реална закана за безбедноста на Балканот“,
Безбедносни Дијалози, Број 2, Година I, Филозофски факултет, Институт за безбедност,
одбрана и мир, 2010, Скопје,
4. „Чекор пред непријателот-Обезбедување и заштита на ВИП личности“, Штит – Година
III, број 17, Министерство за Одбрана на Република Македонија, Јануари 2011, Скопје
5. Ненад Танески „Democracy as a mechanism in prevention of asymmetrical secyrity threats“,
International scientific conference: securyty in the post-conflict (western) balkans, Ohrid, 2728 May, 2011,
6. Ненад Танески „Методи за сузбивање на модерниот тероризам“, Безбедносни Дијалози,
Број 4, Година II, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир, 2011,
Скопје,
7. Ненад Танески „Со експерти против експерти – одбрана од сајбер закани“, Штит –
Година IV, број 32, Министерство за Одбрана на Република Македонија, Април 2012,
Скопје,
8. Nenad Taneski, „Radikalni islam kao pretnja regionalnoj bezbednosti na Balkanu“, VI Naučni
skup: Dani bezbjednosti „Drustvena reakcija na savremene oblike ugrozavanja bezbjednosti“,
Banja Luka, 25.05.2012,
9. Nenad Taneski, „Year of revolutions – awaking of middle east and fear of arab’s
revolutionary spirit“, Annual International Scientific Conference, Global Security and
Challenges of the 21st Century, Makedonski Brod, MIT University, 09 June 2012,
10. Drage Petreski, PhD; Andrey Iliev, PhD; Nenad Taneski, МА; Zoran Cikarski, Chronological
development of post-conflict peacebulding, ISBN 978-9989-134-07-4, Third international
campus, Pepelishte, Republic of Macedonia, July 02-July 12.2012,
11. Andrey Iliev, PhD; Drage Petreski, PhD; Nenad Taneski, MA, Retrospective of the stages of
post-conflict peacebulding, ISBN 978-9989-134-07-4, Third international campus, Pepelishte,
Republic of Macedonia, July 02-July 12.2012,
12. Urim Vejseli, MA, Zanet Ristoska, PhD; Aleksandar Glavinov, PhD; Nenad Taneski, MA,
The significance of the civil-military cooperation, ISBN 978-9989-134-07-4, Third
international campus, Pepelishte, Republic of Macedonia, July 02-July 12.2012,
13. Rina Kirkova, Nenad Taneski, „Homegrown terrorism – new challenge for the security sector
of the Republic of Macedonia“,International Scientific Conference „Security sector reforms in
the the Republic of Macedonia and their impact on crime curbing“, European University –
Republic of Macedonia, Skopje, September, 2012,
14. Андреј Илиев, Драге Петрески, Ненад Танески, „Асиметричните закани како предизвик
за реформите во безбедносниот сектор на РМакедонија“, Европски универзитет – Р.
Македонија, Скопје, Септември, 2012,
15. Ненад Танески, „Тајната линија на фронтот“, ШТИТ – Година IV, број 39,
Министерство за Одбрана на Република Македонија, Ноември 2012, Скопје,
16. Ненад Танески, „Бунтовништвото и неговата мутирачка природа во XXI век“,
Безбедносни Дијалози, Број 2, Година III, Филозофски факултет, Институт за
безбедност, одбрана и мир, 2012, Скопје,
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17. Glavinov Aleksandar, Nenad Taneski, Transformation of the Al Qaeda threat as new security
challenge, VI. International scientific conference, 6th – 7th February 2013, Banská Bystrica,
Slovak Republic,
18. Glavinov Aleksandar, Nenad Taneski, Asimetricne pretnje i njihova refleksija u
medjunarodnoj bezbednosti, IV međunarodni naučni skup, Multikulturalnost i savremeno
društvo, 01.03.2013, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Srbija.
19. Glavinov Aleksandar, Taneski Nenad, The power of Globalization and Asymmetric War,
Shaping The Security Environment: Western Balkans And Beyond, monograph, ISBN 13:
978-9989-2851-4-1, 2013, Skopje.
Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р Ненад
Танески, во периодот по изборот во последното наставно-научно звање:

1. „Проценка на штети од елементарни и други непогодо – поплави“, меѓународна научна
конференција „Промените во глобалното општество“, Европски универзитет – Скопје,
јуни 2013 година, Александар Главинов, Ненад Танески, Драге Петрески,
2. „Global Islamic movement and his impact to democratic states“, меѓународна научна
конференција „Промените во глобалното општество“, Европски универзитет – Скопје,
јуни 2013 година, Nenad Taneski
3. „Two years after the Arab spring – on the long road to democracy“, International scientific
conference „THE BALKANS BETWEEN PAST AND FUTURE: SECURITY, CONFLICT
RESOLUTION AND EURO-ATLANTIC INTEGRATION“, University “St. Kliment
Ohridski”- Bitola, Faculty of Security- Skopje, Ohrid, june 2013, Rina Kirkova, Nenad
Taneski,
4. „Заканата од недржавни актери во XXI век низ призмата на тројството на Клаузевиц“,
Безбедносни Дијалози, Број 1, Година IV, EBSCO host database, Филозофски факултет,
Институт за безбедност, одбрана и мир, мај 2013, Скопје, Ненад Танески,
5. „Power of Al Qaeda before and after death of Osama bin Laden“, меѓународна научна
конференција „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото,
економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
Универзитет „ЕВРО-БАЛКАН“ – Скопје, Република Македонија, декември 2013
година, Ненад Танески, Драге Петрески,
6. „Global Hybrid Asymmetric Threats – Terrorism, Crime, Insurgency“, VII International
scientific conference, BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM - SECURITY FORUM 2014, februára
2014 - Banská Bystrica, Slovak Republic, ISBN 978-80-557-0678-8. Nenad Taneski, Tanja
Milosevska,
7. „Тhe changing conflict environment“, Fourth International Scientific Conference, „The
Science and the Social Development“,323.28(100), ISBN 978-608-4574-62-0, European
University, Skopje, May 2014, Nenad Taneski, Tanja Milosevska,
8. „Delivery of weapons in developing countries“, Fourth International Scientific Conference,
„The Science and the Social Development“,339.56:623(100-773), ISBN 978-608-4574-62-0,
European University, Skopje, May 2014, Drage Petreski, Nenad Taneski, Andrej Iliev,
9. „Тhe interest of the states for membership in international organizations: Case Of Macedonian
Interest For Membership In NATO“, International scientific conference, MACEDONIA AND
THE BALKANS, „A Hundred Years After The World War I – Security And Euro-Atlantic
Integrations“,University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of Security- Skopje, ISBN
978-608-4532-51-4 (Т. 1), Ohrid, june 2014, Rina Kirkova, Tanja Milosevska, Nenad
Taneski,
10. „Redefining system for crisis management in Republic of Macedonia“,International academic
journal, FBIM Transactions, ISSN 2334-718X, July 2014, Aleksandar Glavinov, Atanas
Kozarev, Nenad Taneski,
11. „Geopolitical importance and the european union energy infrastructure protection from
asymmetric threats“, EBSCO host database, International scientific journal „Contemporary
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Macedonian defence“, ISSN 1409-8199, Skopje, December, 2014, Nenad Taneski, Borche
Chaminski,
12. „Terrorist violence and the role of the media“, EBSCO host database, International scientific
journal „Contemporary Macedonian Defence“, ISSN 1409-8199, Skopje, December, 2014,
Tanja Milosevska, Nenad Taneski,
13. „Rethinking military diplomacy in achiving strategic ends“, International academic journal
„Security Dialogues“, EBSCO host database, ISSN 1857-7172, eISSN 1857-8055, Vol. 5,
No.2, Skopje, 2014, Metodi Hadji-Janev, Nenad Taneski,
14. „The islamic schism and its influence on international security“, International yearbook,
EBSCO host database, ISSN 1857-6508, Faculty of security – Skopje - 2014, Nenad Taneski,
Rina Kirkova,
15. „The Islamic State as a global challenge to the international peace and security“, international
scientific conference researching security: approaches, concepts and policies, 2 - 3 June 2015,
Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4532-76-7 (т.4), Volume IV, SKOPJE, 2015,
Nenad Taneski, Metodi Hadji-Janev, Rina Kirkova,
16. „The militant islamist ideology as a threat to the national security of the Republic of
Macedonia“, International Journal, Scientific Papers, VOL 11/1, Institute of knowledge
management, ISSN 1857-92, December 2015, Borche Chaminski, Rina Kirkova, Nenad
Taneski,
17. „Global changes in geopolitics of energy resources, risks and challenges for the Republic of
Macedonia“, International scientific journal „Contemporary Macedonian Defence“, EBSCO
host database, Original scientiﬁc article, ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X, Vol. 15, No.
29, December 2015, Borche Chaminski, Nenad Taneski,
18. „Militant Islamism as a Threat to the Security of the Western Balkan Countries“, International
peer reviewed journal „Security Dialogues“, EBSCO host database, ISSN 1857-7172, eISSN
1857-8055, Vol. 6, No.2-1, Skopje, 2015, Borche Chaminski, Nenad Taneski,
19. „Crisis management and international cooperation from the perspective of a small country“,
International scientific conference „Cisis management: challenges and prospective”,
conference proceedings ISBN 978-608-65138-9-4, November 2015, Skopje, Metodija
Dojcinovski, Nenad Taneski, Vasko Kokolanski,
20. „Attributes of transnational organised crime“, International Journal „Knowledge“, Scientific
Papers, VOL 12/1, Institute of knowledge management, ISSN 1857-92, April 2016, Nenad
Taneski, Rina Kirkova, Borce Caminski,
21. „The role of private military companies in the international security“, International Journal
„Knowledge“, Scientific Papers, Vol. 13.1, Institute of knowledge management, ISSN 185792, June 2016, Nenad Taneski, Rina Kirkova, Borce Caminski,
22. „Hybrid warfare: mass migration as a factor for destabilization of Europe“, International
scientific journal „Contemporary Macedonian Defence“, EBSCO host database, Scientiﬁc
article, ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X, Vol. 16, No. 30, June 2016, Nenad Taneski,
23. „The Militant Ideology as a Center of Gravity of the Religious Militant Organizations“,
International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), Volume 3,
Issue 8, August 2016, Impact factor 1,056, PP 11-23, ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 23490381 (Online), http://www.arcjournals.org/ijhsse/volume-3-issue-8/, Gjorgji Veljovski, Nenad
Taneski, Metodija Dojcinovski,
24. „Key factors that promote the spread of militant islamism in the Balkan peninsula“,
International Journal „Knowledge“, Scientific Papers, Vol. 14.1, Institute of knowledge
management, ISSN 1857-92, October, 2016, Nenad Taneski, Borce Caminski,
25. „Suicide terrorism-threat for national security of modern democratic states “, International
scientific journal „Contemporary Macedonian Defence“, EBSCO host database, Scientiﬁc
article, ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X, Vol. 16, No. 31, December 2016, Kire Janev,
Metodija Dojcinovski, Nenad Taneski,
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26. „Social engineering and corporative security“, 351.746.3/.5 : 334.72] : 316.472.4, Втора
меѓународна научна и стручна конференција, “Општествени, економски, правни,
безбедносни и социјални детерминанти за развој на корпоративната безбедност во
Република Македонија, регионот и пошироко“, Асоцијација за корпоративна
безбедност во Република Македонија, Скопје, Мај 2016 година, Nenad Taneski, Toni
Naumovski
27. „NATO’S approach to the process of cooperation and partnership: evolution and key
objectives “, International scientific journal „Contemporary Macedonian Defence“, EBSCO
host database, Original scientific article, ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X, Vol. 17, No.
31, June 2017, Nenad Taneski, Toni Naumovski, Rina Kirkova,
28. „The danger of “hybrid warfare” from a sophisticated adversary: the Russian “hybridity” in
the Ukrainian conflict“, Routledge, International Journal „Defense & Security Analysis“,
http://dx.doi.org/10.1080/14751798.2017.1377883 Taylor & Francis, Published online: 15
Oct 2017, Gjorgji Veljovski, Nenad Taneski, Metodija Dojchinovski,
Д-р Ненад Танески, доцент во периодот по изборот во последното наставно-научно звање
учествувал на бројни домашни и меѓународни научни-стручни конференции:

1. „Diversity and Inclusion in the Security Sector - Key Leadership Conference“ organized by
RACVIAC - Centre for Security Cooperation and the Konrad Adenauer Stiftung, 13 – 14
March 2017, Zagreb, Croatia,
2. International Conference on Military and Security Studies, Theme: “Adapting The Army for
Future Security Environment: Hybrid Warfare”, 2016 TWCC Atatürk Wargaming &
Convention Center, Istanbul-Turkey, March 14-16, 2016,
3. International scientific conference „The power of knowledge“, Agia Triada, Republic of
Greece, October, 07-09, 2016,
4. International conference „Management and Negotiations in Crisis Situations“, September 1314, 2016 Ohrid,
5. Асоцијација за корпоративна безбедност, Втора меѓународна научна и стручна
конференција „Општествени, економски, правни, безбедносни и социјални
детерминанти за развој на корпоративната безбедност во Република Македонија,
регионот и пошироко“, 21 мај 2016, Скопје,
6. International scientific conference „Researching security: approaches, concepts and policies”,
2-3 June 2015, Ohrid, Macedonia,
7. International scientific conference “Crisis management: challenges and prospective”
November 2015, Skopje, Republic of Macedonia,
8. International scientific conference “Knowledge for capabilities&skills”, Bulgaria, 4-6
December, 2015,
9. VIII – th international conference “Knowledge – capital of the future”, R. Bulgaria, 08-10
April, 2016,
10. International conference “Migration and refugee flows in transit countries: Security
implications”, 15-16 December, Skopje, Republic of Macedonia,
11. International scientific conference “Contemporary security paradigms and challenges: theory
and practice” 18-19 September 2015, Ohrid, Macedonia,
12. International scientific conference “Researching security – approaches, concepts and
policies” 02-03 June 2015, Ohrid, Macedonia,
13. International scientific conference “Macedonia and The Balkans, a hundred years after the
World War I – Security and Euro-Atlantic integration” 03-05 June 2014, Ohrid, Macedonia,
14. International scientific conference “The science and the social development”, European
University – Republic of Macedonia, 09th May 2014, Skopje, Macedonia,
15. International scientific conference “The Balkans between past and future” 05-08 June 2013,
Ohrid, Macedonia,
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16. Меѓународна научна конференција „Промените во глобалното општество“, Европски
универзитет – Р. Македонија - Скопје, 06-07 Јуни 2013,
17. International scientific conference “Influence of the scientific and technological development
in the field of low, economy, culture, education end security in Republic of Macedonia”,
University “Euro Balkan” Skopje, 20-21 December 2013, Ohrid, Macedonia.
Д-р Танески, исто така, е дел од организациски, академски и програмски одбор на
повеќе меѓународни и домашни конференции, научни и стручни собири и меѓународни научни
списанија:
- Член на програмски одбор на меѓународна научна конференција „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и
безбедноста во Република Македонија“, одлука бр. 17-210/7 од 05.11.2013 година,
- Член на академски одбор на меѓународниот високо-образовен безбедносен проект „Летен
кампус 2013“, решение бр. 07-112/26 од 21.05.2013 година,
- Член на издавачки совет на меѓународното научно списание „Современа македонска
одбрана“, решение бр. 02-5198/1 од 28.10.2014 година,
- Член на уредувачкиот одбор на меѓународното научно списание „Современа македонска
одбрана“, решение бр. 02-5198/1 од 28.10.2014 година,
- Член на програмски одбор на меѓународниот високо-образовен безбедносен проект „Летен
кампус 2015“, решение бр. 02-5716/1 од 18.11.2014 година,
- Член на организациски одбор на меѓународна научна конференција „Безбедносни и
социјални детерминанти за развој на корпоративната безбедност во Република Македонија,
регионот и пошироко“, 21 мај 2016 година, Асоцијацијата за корпоративна безбедност - Скопје.
Во 2012 година ја објавил и својата прва стручна монографија со наслов „Нова ера на
војувањето“. Во 2014 година ја објавил и втората монографија со наслов „Глобални хибридни
закани и асиметрични војни“. Во 2015 година коавтор е и на книгата „Реформи во одбраната“.
Во септември 2016 година, на покана од Министерот за внатрешни работи со своја
презентација и предавање на тема „Милитантната исламистичка идеологија како закана по
националната безбедност на Република Македонија“, учествува на меѓународна конференција
„Менаџмент и преговори во кризни ситуации“ организирана од страна на МВР и ОБСЕ во
Охрид.
Д-р Ненад Танески, доцент има изразено учество во домашни и меѓународни научно
истражувачки, апликативни, високо образовни и обранбено-безбедносни проекти:
- Министерство за одбрана на Република Македонија, Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје, придружна членка, УГД – Штип, Организација и реализација на
меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2013“.
(Решение бр.02-5844 од 06.11.2012 година на Министер за одбрана),
- Министерство за одбрана на Република Македонија, Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје, придружна членка, УГД – Штип, Организација и реализација на
меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2014“.
(Решение бр.02-127/1 од 02.01.2014 година на Министер за одбрана)
- Министерство за одбрана на Република Македонија, Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје, придружна членка, УГД – Штип, Организација и реализација на
меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2015“.
(Решение бр.02-5716/1 од 18.11.2014 година на Министер за одбрана)
- „Реформите и одбраната“ –Министерство за одбрана, 2015 година. Договор за соработка на
научно истржувачки проект, бр. 02-1567/1 од 26.02.2015 година
Во период од октомври 2013 година до декември 2014 година активно учествувал во
целокупниот процес на подготовка, извршување и анализа на меѓународна штабна вежба
„REGEX 2014“, која се одржа во „Борбениот колеџ на турската армија“ во Истанбул, Турција.
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Во период од јануари 2015 година до октомври 2015 година активно учествувал во
целокупниот процес на подготовка, извршување и анализа на меѓународна штабна вежба
„REGEX 2015“, која се одржа во Атина и Солун (NATO Rapid Deployment Corps), Грција,
решение на МО бр. 04-184/11 од 09.01.2015 година.
Кандидатот бил рецензент во една комисија за избор на соработник, одлука бр. 02-937/1
од 14.10.2016 година. Исто така, бил рецезент на четири научни труда за меѓународно научно
списание.
Д-р Ненад Танески покрај другите активности има објавени текстови и анализи од
областа на безбедноста во специјализирани магазини и списанија, по следново:

1. „Како против верскиот радикализам – секој не може да биде оџа и поп“, интервју за
списание „Република“, бр. 103, година III, 22 август 2014 година, Скопје,

2. „Балканот е безбедносен рај за џихадистите“, интервју за списание „Утрински весник“,
14 август 2015 година, број 4858 година XVI, Скопје,

3. „Лидери на новото време“, Штит - специјализирано списание на Министерството за
одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710, Година VII, број 72, август 2015, Скопје,
4. „Повратниците од боиштата се вистински проблем“, интервју за списание „Република“,
бр. 157, година IV, 4 септември 2015 година, Скопје,
5. „Домашен тероризам е феномен од кој треба да се плаши светот“, интервју за
Македонска информативна агенција, четврток, 19 ноември, 2015 година, Скопје,
6. „Нелегалното оружје од Балканот на цена меѓу терористите“, интервју за списание
„Утрински весник“, 27 ноември 2015 година, број 4944 година XVI, Скопје,
7. „Будно се следат „хуманитарците“, интервју за „Нова Македонија“, 14 декември 2015
година, број 23637, година LXXI, Скопје,
8. „Дали ќе се почитува договорот за прекин на огнот во Сирија“, интервју за Македонска
информативна агенција, четврток, 18 февруари, 2016 година, Скопје,
9. „Корените на модерниот тероризам и борбата со него“, Штит – Година VIII, број 78,
ISSN: 1857-6710, Министерство за Одбрана на Република Македонија, Февруари 2016,
Скопје,
10. „Спијачите чекаат погоден момент да ги повторат Париз и Брисел“, интервју за
„Дневник“, 24 март 2016 година, година XX, број 6022, Скопје,
11. „Ново прекројување на Балканот – реална опасност или заплашување“, интервју за
Македонска информативна агенција, четврток, 16 јуни, 2016 година, Скопје,
12. „Незапирлив бран на современиот тероризам - Франција под закана од „Исламската
држава“, Штит - специјализирано списание на Министерството за одбрана на РМ, ISSN:
1857 – 6710, Година VIII, број 82, август 2016, Скопје,
13. „Турција се врти кон Исток, но останува во НАТО“, интервју за Македонска
информативна агенција, четврток, 01 септември, 2016 година, Скопје,
14. „ФБИ и тероризмот – може ли да се спречи „домашниот“ индивидуален тероризам“,
Штит - специјализирано списание на Министерството за одбрана на РМ, ISSN: 1857 –
6710, Година VIII, број 83, септември 2016, Скопје,
15. „Ширењето на милитантниот исламизам на Балканот - 1“, Штит - специјализирано
списание на Министерството за одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710, Година IX, број 87,
јануари 2017, Скопје,
16. „Ширењето на милитантниот исламизам на Балканот - 2“, Штит - специјализирано
списание на Министерството за одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710, Година IX, број 88,
февруари 2017, Скопје,
17. „Вистинското лице на заканата – тероризам, екстремизам, исламизам“, Штит специјализирано списание на Министерството за одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710,
Година IX, број 89, март 2017, Скопје,
18. „Стара закана – нова стратегија“, Штит - специјализирано списание на Министерството
за одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710, Година IX, број 91, мај 2017, Скопје,
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19. „Велика Британија под закана од домашен тероризам“, Штит - специјализирано
списание на Министерството за одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710, Година IX, број 93,
јули 2017, Скопје,
20. „ЕУ и тероризмот во 2016 година“, Штит - специјализирано списание на
Министерството за одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710, Година IX, број 95, септември
2017, Скопје,
21. „Што после поразот на „Исламската држава“, Штит - специјализирано списание на
Министерството за одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710, Година IX, број 96, октомври
2017, Скопје,
22. „Терор во Манчестер“, Штит - специјализирано списание на Министерството за
одбрана на РМ, ISSN: 1857 – 6710, Година IX, број 97, ноември 2017, Скопје,
IV. Стручно-апликативна дејност и организационо-развојна дејност
Д-р Ненад Танески, доцент, учествувал во повеќе експертски комисии во
Министерството за одбрана, Генералштабот на АРМ и Воената академија. Во рамките на
професионалното ангажирање активно е вклучен во изработката на студиските програми на
Воената академија, прием на студенти/питомци, член е на комисијата за втор циклус на студии
при Воената академија, член на комисија за евалуација на наставниот и соработничкиот кадар,
како и заменик раководител и помошник главен координатор на меѓународнo одбранбено безбедносниот проект „Летен Кампус 2017“.
Дел од активности од оваа област се прикажени во продолжение:
-

-

Член на уредувачкиот одбор за одбележување на Јубилеј 20 години Воена академија,
одлука бр. 03-15/18 од 04.02.2015 година,
Член на конкурсна комисја за запишување на питомци во учебната 2014/2015 година,
акт бр. 07-808/3 од 24.07.2014 година,
Член на работна група за ревизија на студиски програми од прв циклус на студии,
решение на Министер за одбрана бр. 02-1256/1 од 24.02.2014 година,
Член на работна група за подготовка на нови програми за реализација на курсеви за
командири на чети, акт бр. 10-58/86 од 07.11.2013 година,
Заменик претседател на комисија за спроведување на приемен испит на
специјалистички стручни студии, решение бр. 04-1037/1 од 12.09.2013 година,
Член на комисија за изработување на Правилник за изменување и дополнување на
правилникот за систематизација на Воената академија, решение бр. 07-1215/1 од
17.10.2013 година,
Член на комисија за втор циклус на студии, одлука бр. 03-17/216 од 07.11.2013 година,
Член на конкурсна комисја за запишување на питомци во учебната 2013/2014 година,
решение бр. 04-841/2 од 06.08.2013 година,
Заменик координатор на работна група за подготвување на свечена промоција на 13 та
класа на питомци на Воената академија, акт бр. 07-788/2 од 11.07.2013 година,
Член на комисија за утврдување на дисциплинска одговорност, решение бр. 04-515/1 од
26.04.2013 година,
Член на изборна комисија за постапка за избор на Декан, одлука бр. 03-17/32 од
05.03.2013 година,
Член на комисија на одбирање и евидентирање на архивска граѓа на Воената академија,
решение бр. 07-59/1 од 09.04.2013 година,
Член на комисија за проверка на студентско досие, решение бр. 04-611/1 од 16.05.2013
година,
Член на конкурсна комисја за запишување на слушатели за родот авијација, решение
бр. 04-748/1 од 18.06.2013 година,
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-

Член на комисија за реакредитација на студиски програми за прв и втор циклус на
студии, одлука бр. 03-15/86 од 12.05.2015 година
Член на комисија за проверка на студентско досие, акт бр. 07-715/3 од 10.06.2013
година
Член на комисија за проверка на студентско досие, акт бр. 07-715/2 од 10.06.2013
година
Член на комисија за проверка на студентско досие, акт бр. 07-715/1 од 10.06.2013
година
Член на комисија за проверка на студентско досие, акт бр. 07-689/1 од 03.06.2013
година
Член на комисија за реализација на комисиски испит, решение бр. 07-52/65 од
16.10.2017 година
Член на изборна комисија за постапка за избор на Декан, одлука бр. 03-11/30 од
17.02.2017 година
Член на комисија за изработка на функционална анализа на Воената академија, решение
бр. 07-662/2 од 21.10.2016 година
Член на комисија за реализација на комисиски испит, решение бр. 07-114/95 од
21.10.2016 година
Член на комисија за реализација на испит на втор циклус на студии, решение бр. 0313/15 од 29.01.2016 година
Член на комисија за потврдување на изборно звање, одлука бр. 03-13/85 од 06.06.2016
година
Член на комисија за самоевалуација, одлука бр. 03-15/237 од 02.11.2015 година
Член на комисија за спроведување на приемен испит на кандидати за специјализација за
командни и штабни должности, акт бр. 07-37/15 од 11.02.2016 година

Д-р Ненад Танески, доцент меѓу другите активности завршил два курса во организација
на Британскиот совет во Република Македонија:
-

Academic Teaching Excellence Course, реализиран од Британскиот совет во РМ, 2016
година.

-

English Language Training Course - Level B2+ согласно на Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR) во рамките на „Peacekeeping English Project“
финансиран од Владата на Велика Британија и Северна Ирска, реализиран од
Британскиот совет, 2017 година.

Во период од 20.08.2016 година до 04.09.2016 година, во “Naval post graduating school” Монтереј, Калифернија, САД посетувал напредно ниво на школување на тема „Безбедносните
ризици од мигранти, бегалци и времено раселени лица“, реализирано преку предавања, работа
во групи и интерактивна работа.
Во период од 29.05. до 01.06.2017 година во Подгорица, Црна Гора, учествувал на
регионална работилница на тема „Corruption Risk Assessment and Integrity Building“
организирана од страна на RACVIAC - Centre for Security Cooperation.
I. Биографски податоци за кандидатот д-р Игор Гелев, потполковник
Д-р Игор Гелев, потполковник, е роден на 06.01.1978 година. Дипломирал на Воената
академија-Скопје во 2000 година, род Инженерија. Магистер по одбрана и мир во 2010 година,
а во 2014 година докторирал на Институтот за безбедност одбрана и мир на тема со наслов
„Дипломатија и контрадипломатија: Влијанието на информатичкото разузнавање врз иднината
на дипломатијата“. Вработен е како офицер во Армијата на Република Македонија, началник
на одделение во Ј-2/ЗОК. Добива парична награда од Претседателот на Р. Македонија за
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заслуги од одбраната на државата. Поседува одлични комуникациски вештини стекнати низ
работата, а од лични вештини - фасилитатор и медијатор во разрешување на конфликти.
Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во наставно научно
звање доцент:
1. д-р Игор Гелев, има научен степен доктор на безбедносни науки, кој е потврден со
диплома издадена од Филозофски факултет - Скопје при УКИМ – Скопје, од 29.10.2015 година,
бр. 3928. За избор во наставно-научно звање доцент, согласно член 125 од ЗВО, потребно е да
има просечен успех од најмалку осум на студиите на прв и втор циклус за секој циклус
посебно, за што нема доставено соодветна документација, а согласно побарувањето во
конкурсот за избор/реизбор на наставници на Воената академија по точка III став 3.
2. Потребно е да има објавени најмалку четири научно истражувачки трудови во
соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или
научни трудови во научно списание со импакт фактор.
3. Постигнувања во примената на научноистражувачките резултати.
4. Покажал способност за изведување на одделни видови високообразовна дејност.
5. Позитивна оценка од самоевалуацијата (нема доставено потребна документација,
задолжителна за избор во наставно-научно звање, а согласно член 125 од Законот за Високо
образование).
Согласно горенаведеното, кандидатот д-р Игор Гелев, потполковник, не ги исполнува
законските услови за избор во наставно – научно звање доцент.

II. Наставно-образовна дејност
Кандидатот д-р Игор Гелев, потполковник, учествувал како предавач на тема „PSYOP
како дел од INFO и нивната улога во современото разузнавање“ на семинар организиран од
Воената академија-Скопје во 2017 година. Како предавач учествувал и на Безбедносниот форум
на маршал центарот во Охрид 2016 година на тема „НАТО кризен менаџмент на Блискиот
Исток“.
III. Научно-истражувачка дејност
Преглед на објавените научни и стручни трудови на д-р Игор Гелев:
1. Igor Gelev, PhD, Prof.Asoc. Muhamet Racaj, PhD, „Energetic diplomacy and its role on
creation of a new multipolar world“, Academicus - Internatiоnal Sciеntific Journal,
2. Associate Professor Dr. Stojan Slaveski, Dr. Igor Gelev, „Religious Terrorism: Impact on the
Security of the Republic of Macedonia“, Петта меѓународна научна конференција: “НОВИ
ПРОСТОРИ ВО НАУКАТА И УМЕТНОСТА” , 19 Јуни 2015, Скопје,
3. Stojan Slaveski and Igor Gelev, „Religion and Nation: the Case of the Republic of
Macedonia“, Security Dialogues, ISSN 1857-7172,
eISSN 1857-8055,Vol. 6, No. 2-1,
2015,
4. Igor Gelev, Stojan Slaveski, „Non-State Actors and their Influence in the Creation of
5. External and Internal Politics of States“, SECURITY DIALOGUES, ISSN 1857-7172, eISSN
1857-8055, Vol. 6, No. 1, 2015,
6. Igor Gelev, „Public Diplomacy And Counter Diplomacy“, Contemporary Маcedonian
Defence, Vol. 13, No. 24, July 2013,
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7. Muhamet Racaj, Igor Gelev, „Leadership in military operations“, Contemporary Macedonian
Defence, Vol. 15, No. 28, July 2015,
8. Stojan Slaveski, Igor Gelev, Biljana Popovska, „Religion and Nation: The case of the
Republic of Macedonia“, Security Dialogues, ISSN 1857-7172, еISSN 1857-8055, Vol. 8, No.
1, 2017
Д-р Игор Гелев во изминатиот периодот учествувал на следните меѓународни и
домашни научни-стручни конференции:
1.
2.

Конференција за борба против тероризмот, Охрид – 2008,
Јавна дипломатија, ЕУРМ

IV. Стручно-апликативна дејност и организационо-развојна дејност
Д-р Игор Гелев има завршено бројни стручни обуки по следното:
- Обука за дипломатија и воени аташеа (PSOTC – Женева)
- Обука за борба против тероризмот (Аризона, 2009)
- Разузнавачки симпозиум (Констанца, 2009)
- Јазична обука (Канада, 2008)
- Обука за INTEL, CI, и HUMINT (Хрватска, Италија 2007)
- Обука за EOD (Измир, 2004)
- OCC оценувач
Поседува сертификат за англиски јазик СТАНАГ 2.2.3.1., сертификат од Канадски училишен
центар. Го говори албанскиот јазик (основно познавање) со техника на слушање и читање.
Кандидатот има добиена благодарница за предавач на тема „PSYOP како дел од INFO и
нивната улога во современото разузнавање“ на семинар организиран од Воената академијаСкопје во 2017 година и благодарница за предавач на тема „НАТО кризен менаџмент на
Блискиот Исток“ на безбедносниот форум на маршал центарот во Охрид во 2016 година.
Одлично владее со INTEL процесите и добро ги познава алатките на Microsoft Office
графичките апликативни програми.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
При увид на доставената документација комисијата констатираше дека кандидатот д-р
Ненад Танески, доцент има доставено комплетна документација и ги исполнува условите
наведени во Конкурсот и Законот за високо образование член 125, додека кандидатот д-р Игор
Гелев, нема комплетна документација односно согласно член 125 од Законот за високо
образование не ги исполнува условите за избор во наставно научно звање.
Од изложените биографски податоци, професионалниот развој, наставно-научната,
педагошката дејност, квалитетот и бројот на објавени научни и стручно апликативни трудови
на доцент д-р Ненад Танески, видливо е дека се работи за систематски и исклучително плоден
научен, стручен и педагошки развој на кандидатот. Кандидатот има завршено Воена академија
- насока Пешадија, постдипломски студии–магистратура од областа на безбедноста национална безбедност и докторски студии од областа на безбедноста. Неговото образовно практично искуство е гаранција дека со успех во иднина ќе ја развива научната област
Интегрална безбедност, воени науки и воени вештини- тактика на родот пешадија. Покрај тоа,
кандидатот е веќе избран и има работно искуство на Воената академија како доцент во областа
на безбедноста и воените науки и вештини (тактика на родот пешадија).
Согласно со Законот за високо образование член 124 и 125, наведените конкурсни
услови, Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни,
наставни и соработнички звања на Универзитетот ,,Гоце Делчев” каде што Воената академија е
придружна членка, опусот на неговата работа, прикажан со печатени трудови во меѓународни
научни списанија, три објавени книги, учество на повеќе национални и меѓународни
конференции, учество во научно-истражувачки проекти, учество во органите и телата на
Воената академија и други државни институции, кандидатот во целост ги исполнува сите
услови за избор во повисоко наставно-научно звање.
Врз основа на изложеното, а во согласност со член 125 од Законот за високо
образование и член 177 од Статутот на Академијата, рецензентската комисија има особена чест
и задоволство да му предложи на Наставно - научниот совет на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“ – Скопје, кандидатот д-р Ненад Танески, доцент, потполковник, да го
избере во звањето вонреден професор во научната област интегрална безбедност, воени науки и
воени вештини(тактика на родот пешадија).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Редовен професор д-р Оливер Бакрески, с.р.
2. Редовен професор д-р Стојан Славески, с.р.
3. Редовен професор д-р Ванчо Кенков, с.р.
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Табела на активности кои се бодираат при изборот во звање
за кандидатот д-р Ненад Танески, доцент
Ред.
Број
1

Наставно-образовна дејност

Поени

Вкупно
поени

30

30

Избран во звање доцент

ВКУПНО

30
во
странство

Научно-истражувачка дејност

во земјата

1

Монографија или научна книга

1x10

10

2

Дел од монографија или научна книга

1x6

6

3

Труд со оригинални научни резултати, објавен
во
научно
списание
опфатено
во
(СЦИ/ЦА/останати)

4

Труд со оригинални научни резултати, објавен
во зборник на трудови на научен собир

16x1

1x2

18

5

Учество на
(постер/усно)

13x1

3x1,5

17,5

6

Рецензент на научeн труд (СЦИ/ЦА/останати)

7

Учесник во научен проект

8

Член на уредувачки одбор на научно списание
(СЦИ/ЦА/останати)

9

Член на организационен или научен одбор на
научен собир

научен

собир

со

реферат

1x6

39

11x3

4x1,5

6

1x2

2
1х2

2

1x1

1

ВКУПНО

101,5
Стручно-апликативна
дејност
организационо-развојна дејност

и

1

Труд објавен во стручно (научно-популарно)
списание

2

Учество на стручен собир

3

Учесник во научен проект

4

Член на факултетски орган, комисија

5

Шеф на институт/катедра

во
странство

во земјата
9x2

18
2x1

3x5

2
15

27x2

54

4

4

ВКУПНО

93

ВКУПНО

224,5
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Табела на активности кои се бодираат при изборот во звање
за кандидатот д-р Игор Гелев
Ред.
Број

Наставно-образовна дејност

Поени

Вкупно
поени

1

Избран во звање

0

0

ВКУПНО

0
Научно-истражувачка дејност

во земјата

во
странство

1

Труд со оригинални научни резултати, објавен
во
научно
списание
опфатено
во
(СЦИ/ЦА/останати)

2

Труд со оригинални научни резултати, објавен
во зборник на трудови на научен собир

1x1

1

3

Учество на
(постер/усно)

3x1

3

научен

собир

со

реферат

1x9

45

6x6

ВКУПНО

49
Стручно-апликативна
дејност
организационо-развојна дејност

1

Учество на стручен собир

2

Пленарно предавање на стручен собир

и

во земјата

во
странство
2x1

2x2

2
4

ВКУПНО

6

ВКУПНО

55
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИ НАУКИ. НАУЧНО ПОЛЕ: КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И
ИНФОРМАТИКА. НАУЧНИ ОБЛАСТИ: „ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ“,
„ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ И ТЕХНОЛОГИИ“ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО
СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП
Со одлука бр. 03-11/24 од 15.03.2018 година, донесена на 75-та седница на Наставнонаучниот 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: 2.Техничкотехнолошки науки. Научно поле: 212 Компјутерска техника и информатика. Научни области:
21202 „Информациони системи и мрежи“, 21201 „Програмски јазици и Технологии“ на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, во следниот состав:
4. Д-р Стојче Десковкси, редовен професор;
5. Д-р Сашо Гелев, вонреден професор, Електротехнички факултет - Радовиш, Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
6. Д-р Митко Богданоски, вонреден професор, Воена академија - Скопје, Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Вечер“ и „Коха“ и на веб страницата
на Воената академија на 15 февруари 2018 година и во предвидениот рок се пријави: д-р
Југослав Ачкоски, доцент на Воената академија - Скопје, придружна членка на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип.
Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Hаставно-научниот
совет на Воената академија да му го поднесеме следниов
ИЗВЕШТАЈ
Кандидатот д-р Југослав Ачкоски е роден на ден 20.10.1976 година во Прилеп, општина
Прилеп, Република Македонија. Основното образование го започнува и го завршува во Скопје.
Школувањето го продолжува во природно-математичката гимназија „Никола Карев“ во Скопје.
Во 1995 година завршува природно-математичката гимназија. Се запишува на Воена академија
– Скопје во учебната 1996/1997 година, каде што дипломирал во 2000 година.
Од 2000 година е активно воено лице на служба во Армијата на Република
Македонија (АРМ). Од почетокот е вклучен во системот на военото образование и обука во
АРМ, најнапред како командир на вод во чРОф (чета за Резервни офицери), а подоцна и
командир на питомечка чета во питомечки баталјон во Скопје. Моментално е во чин
потполковник и воедно е Заменик на Раководителот на Катедра за безбедност, кризен
менаџмент, заштита и спасување во Воена Академија.
Постдипломски студии - магистратура завршил во 2007 година на Факултетот за
електротехника и информациски технологии на Институтот за Компјутерска техника и
информатика при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Со одбрана на
магистерскиот труд под наслов “Прототип за Е-Архив” стекнува научно звање магистер по
електротехнички науки.
На ден 23.01.2013 година, на Факултетот за информатички науки и компјутерско
инженерство при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, ја одбранил докторската дисертација
со наслов “Примена на сервисно ориентирана архитектура за развој на прототип на
информациски систем за разузнавање” и се стекнал со научно звање доктор по технички науки.
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Врз основа на член 124 од Законот за Високо образование („Сл. Весник на РМ“ бр.
35/08), а согласно член 214 од Статут на Воена академија бр. 02-2956/1 од 14.04.2010 година и
со одлука на Воена академија бр. 03-25/60 од 06.09.2010 година е избран за соработник по
предметот Сигурност на компјутерски системи, компјутерски криминал и компјутерски
тероризам, а од јануари 2012 година со одлука на ННС е избран за соработник и по предметите
Системи за управување со оган и Безбедност на информациско-комуникациски системи. Исто
така, е ангажиран и во предавањата во други предмети на Воената академија.
Со одлука на Наставно-научниот совет на Воената академија бр.03-17/85 од 05.06.2013
година д-р Југослав Ачкоски, е избран во звањето доцент за група предмети во наставнонаучната област на : 21202 „Информациони системи и мрежи“, 21201 „Програмски јазици и
Технологии“;
Има објавено повеќе научни и стручни трудови во земјата и странство од областите што
се предмет на неговиот интерес. Кандидатот одлично го познава англискиот јазик.
Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање вонреден
професор
4. Доцент од научната област во која се избира: Со одлука на ННС на Воената академија
бр.03-17/85 од 05.06.2013 година д-р Југослав Ачкоски, доцент, потполковник е избран во
наставно-научно звање доцент за група предмети во наставно-научната област на : 21202
„Информациони системи и мрежи“, 21201 „Програмски јазици и Технологии“;
5. Објавени најмалку пет научно истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации:
Бр.

1.

Автор

Manev, N. S.,
Achkoski, J. Z.,
Petreski, D. T.,
Gocić, M. L., &
Rančić, D. D

Наслов на трудот
SMART FIELD
ARTILLERY
INFORMATION SYSTEM:
MODEL DEVELOPMENT
WITH AN EMPHASIS ON
COLLISIONS IN SINGLE
SIGN-ON
AUTHENTICATION

Списание

Military technical
Courier
vol.
65, p.442-463, 2017

Drage T. Petreski,
Andrej P. Iliev,
Lazar B. Gjurov,
Jugoslav Z. Ackoski,
A. D. Petreska

EXPERT SYSTEM FOR
MANAGING THE
LOGISTICS PROCESSES

3.

Goleva, R.,
Stainov, R.,
Kletnikov, N.,
Achkoski, J.,
Mirtchev, S.,
Ganchev, I., &
Savov, A.

PERFORMANCE
ANALYSIS OF END-TOEND SENSOR-TO-CLOUD
PERSONAL LIVING
PLATFORM

Procedia Computer
Science, 113, 615-620,
2014

4.

Boban
Temelkovski,
Jugoslav Ackoski,
Rumen Stainov

FUZZY LOGIC
CONTROLLER
DEVELOPMENT FOR
CLASSIFICATION OF

4th International Black
Sea Conference on
Communications and
Networking, IEEE,

2.

Импакт
фактор

Military technical
Courier
2016
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PATIENT STATUS BASED
ON PHYSIOLOGICAL
PARAMETERS

5.

Ana
Madevska
Bogdanova, Jugoslav
Achkoski, Jurij
Tasic, Ivan Chorbev

TELEMEDICINE IN
MACEDONIA – SMART I
(EYE) ADVISORY
RESCUE SYSTEM

Varna, Bulgaria, June
06 - 09, 2016
Chapter in
Benchmarking
Telemedicine:
Improving Health
Security in the Balkans,
Ed. Stone, C.S., Volume
49 of NATO Science for
Peace and Security
Series - D: Information
and Communication
Security, ISBN print
978-1-61499-811-2,
ISBN on-line 978-161499-812-9, October
2017.

6. Објавени три научни трудови во научно списание со импакт фактор во последните пет
години
Импакт
Бр. Автор
Наслов на трудот
Списание
фактор
Achkoski, J.,
Koceski, S.,
REMOTE TRIAGE
Journal of the Royal
Bogatinov, D.,
Impact
1.
SUPPORT ALGORITHM
Army Medical Corps,
Temelkovski, B.,
Factor:
BASED ON FUZZY LOGIC jramc-2015
Stevanovski, G., &
0.769
Kocev, I.
AN IMPLEMENTATION
Goce Stevanoski,
OF A SYSTEM FOR
Ivica Kocev,
Impact
PHYSIOLOGICAL
DESIDOC Defence
2.
Jugoslav Achkoski,
Factor:
STATUS MONITORING
Science Journal, 2016
Saso Koceski and
0.5
OVER TACTICAL
Boban Temelkovski
MILITARY NETWORKS
Kocev, I., Achkoski,
NOVEL APPROACH FOR
J., Bogatinov, D.,
AUTOMATING MEDICAL
Impact
Koceski, S.,
Technology and Health
3.
EMERGENCY
Factor:
Trajkovik, V.,
Care, (Preprint), 1-13.
PROTOCOL IN MILITARY
0.724
Stevanoski, G., &
ENVIRONMENT
Temelkovski, B.
7. Позитивна оценка од самоевалуацијата:
Кандидатот има позитивна оценка од самоевалуацијата спроведена од Комисијата за
самоевалуација на Воената академија во Скопје.
I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Југослав Ачкоски, до сега квалитетно, стручно и одговорно ја реализира наставата
на првиот циклус на студии по предметните програми: Компјутерски системи, Компјутерска
Архитектура и мрежи, Системи за Управување со Оган, Теорија на Системи, Сигурност на
Компјутерски Системи, Компјутерски Криминал и Компјутерски тероризам, Информатика и
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Дигитални Комуникации, Управување со Информации и Информациски Технологии,
Безбедност на Комуникациски-Информмациски Системи, Електронско и Сајбер Војување, на
вториот циклус на студии во областите: Економика на одбраната, Операции и решавање на
безбедносни проблемми, Разузанвачки и Безбедносни системи, додека на третиот циклус на
студии е вклучен во реализација на наставата по предметите: Меѓународно право и меѓународни
односи, Сајбер криминалитет и компјутерска форензика, Хибридни и сајбер закани. Исто така,
кандидатот има реализирано настава за Курсот на Офицери за логистички служби по
предметната програма: Информатика, како и на Курсот за штабни должности по предметната
програма: Комуникациски вештини и информатичка поддршка на штабната работа на
тактичките единици. Покрај тоа во 2018 година од страна на Одборот за акредитација и
евалуација на високото образование, кандидатот е акредитиран за ментор на втор циклус на
студии.
Кандидатот од последниот избор воведува нов предмет на Воената академија и тоа:
Информациски системи и софтверски алатки во кризен менаџмент, заштита и спасување за
насоката Управување со ресурси во Кризен менаџмент, заштита и спасување.
Наставно-образовната дејност на д-р Југослав Ачкоски од последниот избор се гледа и
во држењето на настава на Европски универзитет од Скопје, за предмети кои ја покриваат
програмата за Алгортми и автомати и Методи на операциони истражувања.
Д-р Југослав Ачкоски е ментор на 8 одбранети дипломски работи, член во 23 комисии
за одбрана на дипломски работи, ментор на 1 одбранет стручно специјалистички трудов, член
во 6 комисии за одбрана на стручно специјалистички трудови, ментор на 3 одбранети
магистерски трудови и член во 6 комисии за одбрана на магистерски трудови.
II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во делокругот на научно-истражувачката работа од последниот избор до сега др Југослав Ачкоски е автор на поголем број трудови објавени во печатени меѓународни
списанија со импакт фактор, 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 3 труда во меѓународни списанија со
имапкт фактор, автор е на 4 поглавја од книги, 13 труда печатени во други меѓународни
списанија, 20 труда објавени на меѓународни и домашни конференции, рецензент во 1
рецензиони комисија за избор на наставници на Воената академија, учествувал во 3 комисиски
испити по одредени предмети кои се реализирале, има учество во стручно апликативни и
меѓународно научно истражувачки проект, исто така активно учествува на домашни и
меѓународни научни и стручни конференции и семинари.
Рецезент е во повеќе меѓународни и домашни списанија и тоа по следното:
INFORMATION & SECURITY: An International Journal, МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ
„Современа Македонска Одбрана“, COMPREHENSIVE RESEARCH JOURNAL OF
EDUCATION AND GENERAL STUDIES, ERSICT – the International Journal of Emerging
Research and Solutions in ICT, ICT Innovations 2013, ICT Innovations 2014, ICT Innovations 2015,
Digital Health Journal, Computer Science and Information Systems.
Во рамките на своите истражувања д-р Југослав Ачкоски има остварено 3 (три) престои
– Short Term Sceintific Mission (STSM) кои се дел од COST проекти и тоа по следното: ENJECT
COST Action во University of Applied Scince Fulda, Germany 16.01 – 26.01.2016 година, AAPLE
COST Action во Tecchnical University Sofia, Bulgaria – 24.03 до 02.04.2017 година и ENJECT
COST Action во University Ljubljana, Slovenia – 10.11 до 21.11.2017 година.
Д-р Ачкоски е автор на поголем број трудови во периодот јуни 2013 до јуни 2018 година
на меѓународни конференции и симпозиуми:
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1.

Dushko Pachemski, Jugoslav Achkoski, Aleksandar Glavinov (2014). Crisis Management in
EU, The 7th International Scientific Symposium “Crises Management Days” (CMD 2014),
Zagreb, Croatia, May 22-23, 2014

2.

Jugoslav Achkoski, Vladimir Trajkovik (2014). Service Design and Distributed System
Reliability in Intelligence Information System Based on Service-Oriented Architecture,
Position papers of Federated Conference on Computer Science and Information Systems
(FedCSIS) 2014, Warsaw, Poland, September 07-10, 2014, ISSN 2300-5963DOI:
10.15439/978-83-60810-60-6

3.

Jane Stoimanov, Nenad Jordanovski, Jugoslav Achkoski, (2014). Smart Targets System for
Fire Shooting, The 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies
(OTEH 2014), Belgrade, Serbia, October 09-10, 2014, ISBN 978-86-81123-71-3

4.

Mihajlo Tosevski, Boban Temelkovski, Jugoslav Achkoski, (2014). Model of Information
System for Smart Target Shooting, The 6th International Scientific Conference on Defensive
Technologies (OTEH 2014), Belgrade, Serbia, October 09-10, 2014, ISBN 978-86-81123-71-3

5.

Dejan Rancic, Jugoslav Achkoski, Vladimir Trajkovik, Dolores Ananieva and Uwe Siart
(2014). Service – Oriented Architecture Model for Smart Field Artillery Information System in
Military Environment, The XII International SAUM Conference on Systems, Automatic
Control and Measurements, Niš, Serbia, November 12th-14th, 2014

6.

Igor Cvetanoski, Jugoslav Achkoski, Dejan Rancic. CYBERCRIME INFLUENCE ON
PERSONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY WHILE USING THE
INTERNET. The VI International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Belgrade,
Serbia, March 10th-11th, 2016, ISBN: 978-86-7020-321-1

7.

Boban Temelkovski, Jugoslav Ackoski, Rumen Stainov, Fuzzy logic controller development
for classification of patient status based on physiological parameters, 4th International Black
Sea Conference on Communications and Networking, IEEE, Varna, Bulgaria, June 06 - 09,
2016

8.

Oliver Mladenovski, Jugoslav Achkoski, Milan Gocic (2016). Monitoring Physiological Status
of the Soldier During Combat Mission via Integrated Medical Sensor (Heart Rate, Oxygen
Saturation) System, The 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies
(OTEH 2016), Belgrade, Serbia, October 06-07, 2016, ISNB 978-86-81123-82-9

9.

Tamara Gjonedva, Sofija Velinovska, Jugoslav Achkoski, Boban Temelkovski (2016).
Security System in Military Bases with Matlab Algorithm, The 7th International Scientific
Conference on Defensive Technologies (OTEH 2016), Belgrade, Serbia, October 06-07, 2016,
ISNB 978-86-81123-82-9

10.

Slobodan KLETNIKOV, Jugoslav ACHKOSKI, Nikola KLETNIKOV, Igorche
KARAFILOVSKI, Rumen STAINOV and Rossitza GOLEVA (2017). “Design of Advanced
System for Monitoring of Forest Area and Early Detection of Forest Fires Using Drones,
Camera, and Wireless Sensor Network”. The 13th Annual International Conference on
Computer Science and Education in Computer Science, June 30th - July 3rd, 2017, Albena,
Bulgaria

11.

Rumen STAINOV, Rossitza GOLEVA, Ivan CHRISTOV, Jugoslav ACHKOSKI, Nikola
KLETNIKOV, Aleksandar SAVOV, Ivelin ANDREEV (2017). “Communication Aspects in
Using Unmanned Aerial Vehicles for Early Detection of Forest Fires”. The 13th Annual
International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 30th
- July 3rd, 2017, Albena, Bulgaria

12.

Rossitza GOLEVA, Aleksandar SAVOV, Ivelin ANDREEV, Rumen STAINOV, Jugoslav
ACHKOSKI, Nikola KLETNIKOV, Igorche KARAFILOVSKI6 (2017). “Cloud, Fog, Dew
and Smart Dust Platform For Environmental Analysis”. The 13th Annual International
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Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 30th - July 3rd,
2017, Albena, Bulgaria
13.

Goleva, R., Stainov, R., Kletnikov, N., Achkoski, J., Mirtchev, S., Ganchev, I., & Savov, A.
(2017). Performance Analysis of End-to-End Sensor-to-Cloud Personal Living Platform.
Procedia Computer Science, 113, 615-620.

Д-р Ачкоски е автор на поголем број трудови во периодот јуни 2013 до јуни 2018 година
на меѓународни конференции и симпозиуми во земјата:
1.

Jugoslav Achkoski, Vladimir Trajkovik and Nevena Serafimova, A Concept for a Smart Web
Portal Development in Intelligence Information System Based on SOA, The 10th International
Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2013), Bitola, Macedonia,
March 2013

2.

Slavko Angelevski, Jugoslav Achkoski, Dimitar Bogatinov, Nevena Serafimova, GameTheoretic Models for Assessing Security of A SOA Based Intelligence Information System,
XI International Conference, ETAI 2013, Ohrid, Macedonia, September 26 - 28, 2013

3.

Slavko Angelevski, Dimitar Bogatinov, Jugoslav Achkoski, Nevena Serafimova, VIRTUAL
ENVIRONMENT FOR MILITARY TRAINING BASED ON COMPUTER GAMMING
TECHNOLOGY, XI International Conference, ETAI 2013, Ohrid, Macedonia, September 26
- 28, 2013

4.

Goce Stevanoski, Jugoslav Achkoski, Saso Koceski, Ana Madevska Bogdanova, and Mitko
Bogdanoski, Addressing Communication Security Issues in BAN Medical System: SIARS, 1st
EAI International Conference on Future access enablers of ubiquitous and intelligent
infrastructures (FABOLOUS), Ohrid, Macedonia, September 23 – 25, 2015.

5.

Dimitar Bogatinov, Jugoslav Achkoski, Sasho Kocevski, Dejan Rancic, Boban Temelkovski,
Ivica Kocev, Review of Fuzzy Logic and Markov Decision Process for Sensor Data
Classification, International Conference ICT Innovations 2015, Ohrid, Macedonia, October 01
– 04, 2015

6.

Dimitar Bogatinov, Jugoslav Achkoski, Sasho Kocevski, GoceStevanovski, Boban
Temelkovski, Ivica Kocev, Review of Market Available Telemedicine Sensors and Other
Medical Hardware Equipment, International Conference ICT Innovations 2015, Ohrid,
Macedonia, October 01 – 04, 2015

7.

Toni Gjorgiev, Jugoslav Achkoski, Mitko Bogdanoski, Dimitar Bogatinov, OVERVIEW OF
INFORMATION SYSTEMS AND EQUIPMENT FOR SPECIAL UNITS, International
Conference ICT Innovations 2015, Ohrid, Macedonia, October 01 – 04, 2015

Трудови објавени во меѓународни списанија период јуни 2013 до јуни 2018:
1.

Bojan Nikolovski, Vasko Kokolanski, Jugoslav Achkoski, Metodija Dojcinovski, (2013).
Breach of Personal Security through Applicative use of Online Social Networks, TEM Journal,
2(4), pp. 291-296.

2.

Jugoslav Achkoski, Nevena Serafimova, S. Angelevski, M. Dojchinovski, D. Bogatinov,
(2013). Operational Value and Accessibility of Services in SOA-based Intelligence
Information Systems, TEM Journal, 2(3), 211-217.

3.

Boban Temelkovski, Jugoslav Achkoski (2014). Modeling and Simulation of Antenna Azimuth
Position Control System, International Journal of Multidisciplinary and Current Research,
volume 2, pp. 254-257. ISSN: 2321-3124

3.

Jugoslav Achkoski, Vladimir Trajkovik (2014). Distributed System Reliability in Intelligence
Information System, BUSINESS INFORMATICS 3(33), publisher Wrocław University of
Economics, pp.9-24, ISSN 1507-3858.
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4.

Drage T. Petreski, Andrej P. Iliev, Lazar B. Gjurov, Jugoslav Z. Ackoski, Aleksandra D.
Petreska"EXPERT SYSTEM FOR MANAGING THE LOGISTICS PROCESSES", Military
Technical Courier, 2016

5.

Nikola Manev, Jugoslav Achkoski, Boban Temelkovski. Prototype Precision Aidrop System:
Model Development and Simulation. Computer Science Education & Computer Science
Research Journal: ISSN 1313-8624, 2016

6.

Manev, N. S., Achkoski, J. Z., Petreski, D. T., Gocić, M. L., & Rančić, D. D. (2017). Smart
field artillery information system: Model development with an emphasis on collisions in single
sign-on authentication. Vojnotehnički glasnik, 65(2), 442-463.

Трудови објавени во меѓународни списанија период јуни 2013 до јуни 2018 во земјата:
1.

Jugoslav Achkoski, Bojan Nikolovski, Privacy Settings for Online Social Network,
Contemporary Macedonian Defence - International Scientific Defence, Security and Peace
Journal, Vol.13, No.24, pp. 93-107, July 2013. ISSN: 1409-8199 (Print)

Трудови објавени во научно списание опфатени во СЦИ:
1.

Achkoski, J., Koceski, S., Bogatinov, D., Temelkovski, B., Stevanovski, G., & Kocev, I.
(2016). Remote triage support algorithm based on fuzzy logic. Journal of the Royal Army
Medical Corps, jramc-2015.

2.

Goce Stevanoski, Ivica Kocev, Jugoslav Achkoski, Saso Koceski and Boban Temelkovski, An
implementation of a system for physiological status monitoring over tactical military
networks” – Short communication, DESIDOC Defence Science Journal, 2016.

3.

Kocev, I., Achkoski, J., Bogatinov, D., Koceski, S., Trajkovik, V., Stevanoski, G., &
Temelkovski, B. (2017). Novel approach for automating medical emergency protocol in
military environment. Technology and Health Care, (Preprint), 1-13.

Во периодот јуни 2013 - јуни 2018 година, д-р Ачкоски има објавено 4 (четири) поглавја
од книги и тоа по следното:
1.

Tasič, Jurij F., Ana Madevska Bogdanova, Jugoslav Achkoski, and Aleksandar Glavinov.
"Service–Oriented Architecture Model for Blood Type Analysis (Smart I (Eye) Advisory
Rescue System) in Military Environment." In ICT Innovations 2013, pp. 149-156. Springer
International Publishing, 2014.

2.

Monika Simjanoska, Jugoslav Achkoski, Ana Madevska Bogdanova, and Vladimir Trajkovik,
Novel Connected Health Interoperable Layered (CHIL) Model, International Conference ICT
Innovations 2015, Ohrid, Macedonia, October 01 – 04, 2015, pp. 119-130. Springer
International Publishing, 2015.

3.

Igor Cvetanoski, Jugoslav Achkoski, Dejan Rančić, Rumen Stainov, “CYBERCRIME
INFLUENCE ON PERSONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY WHILE
USING THE INTERNET”. Knowledge Discovery in the Cyberspace: Statistical Analysis and
Predictive Modeling. NY 11788-3619, USA: NOVA SCIENCE PUBLISHERS, INC.

4.

Ana Madevska Bogdanova, Jugoslav Achkoski, Jurij Tasic, Ivan Chorbev, “Telemedicine in
Macedonia – Smart I (Eye) Advisory Rescue System”, chapter in Benchmarking Telemedicine:
Improving Health Security in the Balkans, Ed. Stone, C.S., Volume 49 of NATO Science for
Peace and Security Series - D: Information and Communication Security, ISBN print 978-161499-811-2, ISBN on-line 978-1-61499-812-9, October 2017.

1537

Во периодот јуни 2013 - јуни 2018 година, д-р Ачкоски учествува во повеќе
научноистражувачки проекти и тоа по следното:
1.

EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General Humanitarian Aid and Civil Protection –
ECHO, Prevention and Preparedness Projects in Civil Protection and marine Pollution "Advanced systems for prevention & early detection of forest fires - (ASPires)", 2017 onwards

2.

NATO SPS awarded project ATC 984632 - Award, NATO Regional Summer School on Cyber
Defense (NATO RSSCD), 2013;

3.

NATO SPS awarded project ATC - Award, Terrorist Use of Cyber Space, Ankara, Turkey,
2014;

4.

Regional Advance Distance Learning Initiative (RADLI) funded by Kingdom of Norway, 2016
– onwards

5.

NATO SPS awarded project - 984753:SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System), 2014 –
onwards, http://siars-nato.finki.ukim.mk/

6.

1st Workshop in Computer Security, Summer Campus 2012, Financed by Military Academy
“General Mihailo Apostolski” - Skopje

7.

Study – Information system for Directorate for Disaster Management, Protection and Rescue in
R.Macedonia, 2014.

8.

NATO SPS Awarded project ATC “Senior Leadership Roundtable on Military and Defence
Aspects of Border Security in South East Europe”, Macedonia, 23-30 September 2017

Д-р Ачкоски е член на научен одбор на следниве меѓународни конференции:
1.

ICT Innovations 2013-2018, Ohrid, Macedonia

2.

International Conference on Social Science, Management and Economics (SSME 2015), Dubai

III. СТРУЧНО
ДЕЈНОСТ

АПЛИКАТИВНА

ДЕЈНОСТ

И

ОРГАНИЗАЦИОНО

РАЗВОЈНА

Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските активности на
кандидатот, треба да се истакне дека д-р Југослав Ачкоски бил член и активно учествувал во
работата на повеќе работни групи формирани од Министерството за одбрана и Армијата на
Република Македонија.
Кандидатот, исто така, учествувал и во повеќе работни групи, комисии и активности во
Воената академија, како што е активно учество на летниот кампус, учество во работната група
за изготвување на елаборати за акредитација и измена и дополна на елаборатите за прв, втор
циклус на студии. Претседател на комисија за прием на студенти и слушатели на за родот
авијација со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за Одбрана и
Армијата на Република Македонија на Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, а учество зема во работна група за изработка на стандарди во Работната група за
стандардизација од областа Безбедност, разузнавање и контраразузнавање.
Ангажиран е како дел од организационен или програмски одбор за подготовка,
организација и реализација на меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект
„Летен кампус 2013“ и „Летен кампус 2015“.
Стручно апликативни и меѓународно високообразовни проекти
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1.

Министерство за одбрана на Република Македонија, Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје, придружна членка, УГД – Штип, Организација и реализација на
меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2013“.
(Решение бр.02-5844 од 06.11.2012 година на Министер за одбрана; ВА бр.07-1164/3 од
07.11.2012 година), 2013.

2.

Министерство за одбрана на Република Македонија, Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје, придружна членка, УГД – Штип, Организација и реализација на
меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2015“.
(Решение бр.02-5716/1 од 18.11.2014 година на Министер за одбрана; ВА бр.02-48/39 од
18.11.2014 година), 2015.

Наставни материјали - лекции
1.

Ј.Ачкоски, „Теорија на Системи“, Интерна скрипта, Воена академија, Скопје, 2013.

2.

Ј. Ачкоски, „Сигурност на Компјутерски Системи, Компјутерски Криминал и
Компјутерски Тероризам“, Интерна скрипта, Воена академија, Скопје, 2013.

3.

Ј. Аchkoski, „Security of Computer System, Computer Crime and Terrorism”, Book of
Lectures on RADLI platform, 2017.

Учество на стручен собир, семинари, дел од монографија
1.

Одобрение бр. 13-65/31 од 09.06.2015 година, за посета на саем на вооружување во
Белград „Партнер 2015“.

2.

Certificate of participation, awarded to Jugoslav Achkoski for successful completion of the
International Scientific Conference „Crisis Management: Challenges and Prospective“, 18
November 2015, Skopje, Republic of Macedonia.

Д-р Ачкоски во периодот јуни 2013 до јуни 2018 година е член на повеќе факултетски
органи и комисии:
1.

Член на работна група за стандардизација од областа Безбедност, разузнавање и
контраразузнавање - Решение бр. 02-150/4 од 01.03.2018 год.

2.

Член на Наставно научен совет на Воената академија.

3.

Претседател на Комисија - Решение за организација на подготвоките и за спроведување
на постапка за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот
авијација со завршен прв циклус на студии за потребите на МО и АРМ на Воената
Академија во учебната 2017/2018 бр. 07-84/60 од 28.12.2017 година.

4.

Претседател на Комисија - Одлука за формирање на изборна комисија за избор на
продекани на Воена академија. (Одлука бр.03-11/155 од 11.12.2017 година, 74-та седница
на ННС на ВА одржана на ден 11.12.2017 година).

5.

Член на Комисија - Одлука за формирање на Рецезентска комисија
наставник во сите звања (Одлука бр.03-11/42 од 23.02.2017 година).

6.

Член на Комисија - Одлука за потврдување на избор во звање во областа на „Техничкотехнолошки науки“ бр.03-13/139 од 26.10.2016 година,

7.

Член на Комисија за запишување на студенти на втор циклус на студии на Воената
академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2017/2018 година.

за избор на
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8.

Ментор на XVIII-тата класа на питомци - Одлука бр. 03-17/169 од 06.10.2014 година

9.

Претседател на комисија за определување на родови - Одлука бр. 03-17/111 од
04.06.2014 година

10.

Член на Комисија - Одлука за измена и дополнување на составот на комисијата за
втор циклус на студии на Воената Академија бр.03-17/216 од07.11.2013 година.

11.

Претседател на Комисија - Свеченост по повод свечената заклетва на питомците –
студенти од прв циклус на студии во студиската учебна 2013/2014 година и слушатели
на стручно оспособување и усовршувањ за родот авијација, Наредба (Акт бр.07-1108/2
од 30.09.2013 година).

12.

Претседател на Комисија - Свеченост по повод свечената заклетва на питомците –
студенти од прв циклус на студии во студиската учебна 2013/2014 година и слушатели
на стручно оспособување и усовршувањ за родот авијација, Наредба (Акт бр.07-788/2 од
11.07.2013 година).

13.

Член на Комисија - Одлука на ННС на ВА, за усвојување на предлог план и програма за
одбележување на Јубилејот 20 години – Воена академија, а вооедно формирани се
следните работни тела и одбори: Работна група за дефинирање на награди и признанија.
(Одлука бр. 03-15/18 од 04.02.2015 година на ННС на ВА на 28-та седница одржана на
29.01.2015 година).
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на направениот преглед и евалуација на наставно-научната, наставнообразовната и стручно-апликативната дејност, комисијата констатира дека кандидатот д-р
Југослав Ачкоски, доцент, во континуитет квалитетно, одговорно и совесно ја извршува
високообразовната дејност. Истовремено од последниот избор до сега, кандидатот особено се
ангажира во научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност на Воената академија
„Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, но и надвор од неа.
Покрај научноистражувачката дејност, кандидатот успешно ја реализира наставата на
Воената академија во Скопје на прв, втор и трет циклус на студии, но исто така бил ментор на
повеќе студенти на дипломски, специјалистички и магистерски трудови.
Согласно со Законот за високо образование, Законот за Воена академија, Статутот на
Воената академија и Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во
наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, кандидатот ги исполнува условите за избор во наставно - научното звање вонреден
професор.
Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Воената академија во Скопје - придружна членка на Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип да го усвои нашиот предлог за кандидатот д-р Југослав Ачкоски досегашен
доцент, и да го избере во звањето вонреден професор во научното подрачје: 2.техничкотехнолошки науки. научно поле: 212 компјутерска техника и информатика. научни области:
21202 „информациони системи и мрежи“, 21201 „програмски јазици и технологии“ на
Воената академија во Скопје при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Стојче Десковски, редовен професор, претседател, с.р.
д-р Сашо Гелев, вонреден професор, член, с.р.
д-р Митко Богданоски, вонреден професор, член, с.р.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
Р. бр.

1
2

Р. бр.

Наставно-образовна дејност

Избран во звање асистент
Избран во звање доцент
ВКУПНО

Поени
Во земјата
Број
поени
1
15
1
30

Во странство
број
поени

Научноистражувачка дејност и
стручно уметнички активности

Поени
Во земјата
број
поени

1

2
3

4
5
6
7

Р. БР.

1
2

Труд со оригинални научни резултати,
објавени во научно списание опфатено
во (СЦИ/ЦА/останати)
Труд објавен во научно списание
Труд со оригинални научни резултати,
објавени во зборник од трудови на
научен собир
Учесник во научен проект
(максимум во три проекти)
Рецезент на научен труд на СЦИ
Рецезент на научен труд
Студиски престој
ВКУПНО

Во странство
број
поени

Вкупно

3

9

27

3

36

1

3

11

7

1

13

2

33

3

2

6

1x2
3x1
8

Стручно апликативна дејност и
организационо развојна дејност

Елаборати и експертизи
Член на факултетски орган, комисија
ВКУПНО
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ
ОБЛАСТИ

Вкупно
15
30
45

2
3
8
115
Поени

Во земјата
број
поени
6
2
13
2

Во странство
број
поени

Вкупно
12
26
38
198
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