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РЕФЕРАТ
за избор на наставник во научно подрачје Општествени науки, научно поле Правни
науки, научна област Меѓународно право, Меѓународни односи, Дипломатско и
конзуларно право, Меѓународна безбедност, Казнено право и криминологија
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), Наставно-научниот совет на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски – Скопје“ придружна членка на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на седницата одржана на 13. 12.2013 година, донесе
Одлука бр. 03-17/256 од 13.12.2013 година, за формирање на Рецензентска комисија во состав:
1. Професор д-р Сашо Георгиевски (УКИМ) претседател,
2. Професор д-р Гордан Качајџиев (УКИМ) член и
3. Вон.професор д-р Љупчо Блажески (УГД), член
На распишаниот конкурс објавен во дневните весници “Дневник” и „Журнал“ од
05.12.2013 година, се пријави д-р Методи Хаџи-Јанев, 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
Методи Хаџи-Јанев е роден во 1976 година во Штип општина Штип. Основно и средно
училиште завршил во родното место, а во 1995 година се запишал на Воената академија во
Скопје, каде завршил како еден од тројцата најдобри питомци во својата генерација со успех
9,23.
По произведувањето во првиот офицерски чин бил распореден на работното место
командир на против терористички тим во рамките на специјалните единици на АРМ, каде
поминува речиси 12 години на должности од командир на тим, преку командир на чета, офицер
за специјални операции, началник на С-3 секцијата во баталјонот за специјални намени па се до
заменик командант на баталјон. Во периодот од 1999-2003 година завршува пост-дипломски
студии на Правниот факултет Јустинијан - I во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“, после што се стекнува со титула магистер по правни науки. Во период од 2007-2008
година завршува командно-штабна академија при Универзитетот на Военото воздухопловство
на САД како еден од најдобрите странски студенти за што добива и покана да остане како
предавач. Во период од 2006-2009 година работи на докторската дисертација и во 2009 година
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после усешната одбрана на Правниот факултет „ Јустинијан - I“ во Скопје се стекнува со звање
Доктор по правни науки. Во 2009 година со одлука на Матичната комисија за рестартирање на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, како придружна членка на
Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип е избран во доцент во наставно научното подрачје
Општествени науки, научното поле правни науки за предметот Уставно право со политички
систем.
Доцент д-р Хаџи-Јанев е активен воен старешина кој има завршено вонреден број на
курсеви и школи од областа на воените вештини и меѓународното право. Одлично го зборува
англискиот јазик, а зборува и германски јазик и има одлично познавање на сите МС Офис
програми.
II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Во 2009 година д-р Хаџи-Јанев е избран и за доцент на Воената академија од страна на
матичната комисија за рестартирање на Воената академија. Во истата година како надворешен
соработник на Правниот факултет „Јустинијан“-I, доделена му е настава на Втор циклус на
студии Меѓународни односи и меѓународно право по предметот „Меѓународно правните
аспекти на борбата против тероризмот“. Во 2010 година доцент Хаџи-Јанев е визитинг
професор и на Европскиот Универзитет, каде на Правниот факултет на овој универзитет
предава неколку предмети на Втор циклус на студии и тоа: Меѓународно договорно право,
Мировни проекти и договори и Вонпарнично и извршно право и Арбитражно право. Од 2010
година го предава и предметот Римско право на прв циклус на студии на студентите од
Правниот факултет - Кочани при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, односно предметот
Воена дипломатија и безбедносни системи на Втор циклус на студии. Со стартувањето на
студиите на Вториот циклус на студии на Воената академија доцент д-р Хаџи-Јанев активно е
вклучен и во изведувањето на наставата по предметите Колективни системи за безбедност и
одбрана и Глобализација и безбедност. Со ре-акредитација на дел од студиската програма за
Втор циклус на студии неговата извонредност се огледува и во тоа што го воведува предметот
Воена дипломатија и културни разлики, а соработува и со вонреден - професор д-р Дојчиновски
Методија, полковник, во воведувањето на предметот Тероризам и асиметрични закани. Истата
дејност (воведување на нова наставана содржина) ја реализира и по предметот Вооружени
конфликти и неконвенционално војување на Курсот за командири на чети на родови во
логистички специјалности. Во 2010 година од страна на Правниот Факултет „Јустинијан“- I
доделена му е настава на уште еден предмет на Втор циклус на студии „Трансационален
криминал и меѓународен тероризам“, предмет кој се изучува на Втор циклус на студии мастер
по Меѓународни односи и дипломатија.
Доцент д-р Хаџи-Јанев покажува извонредни резултати и со воведувањето на неколку
обуки, нивно организирање и координирање од областа на меѓународно хуманитарно и воено
право, меѓународната безбедност и меѓународните односи во соработка со Секторот за човечки
ресурси при МО на РМ. Од 2010 година до овој момент организирал 6 вакви обуки за
раководители на сектори и одделенија во Јавната администрација на интер - ресорско ниво
(МО, ГШ на АРМ, МВР, МНР, ЦУК, ДСЗ, ДБКИ, Министерство за Информатичко општество
Министерство за труд и социјала и сл.). Тој е организатор и на една регионална обука од ваков
вид.
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Активно иницирал, секција по меѓународно хуманитрано право во рамките на Воената
академија, а во овој дух во два наврати менторирал и тимови на питомци на Воената академија
за учество на меѓународни натпревари по Меѓународно хуманитарно и кривично право, во
организација на Меѓународниот комитет на Црвениот крст. На овие натпревари забележал
сериозен успех освојувајќи прво место за најдобар говорник со еден студент во конкуренција
на 13 универзитети од Централна и Источна Европа.
На покана на Школата за Јавни политики Мајка Тереза, учествувал во два наврати 2012
и 2013 година како поканет предавач и во двата наврати е највисоко оценет предавач од страна
на студентите на школата (кои се на ниво на докторанти и магистри).
Доцент д-р Хаџи-Јанев е организатор на Летната Школа Летен Кампус 2012 година, а
раководел со креирањето на програмата на овој проект и ја креирал истата во 2010, 2011, и
2012 година. Во 2013 година иницирал, координирал и реализирал летна школа со студентите
од Факултетот за детективи при Европскиот универзитет, за што добил и награда од
Европскиот универзитет за покажаните резултати во наставата.
Неговата експертиза од областа на меѓународното право, меѓународната безбедност и
меѓународните односи до сега во два наврати е искористена и од страна на Стопанската комора
на Република Македонија. Имено во два наврати доцент д-р Методи Хаџи-Јанев на покана на
Стопанската комора и Управата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам
држел предавања и обука на претставниците на банкарскиот сектор во Република Македонија
во областа на заканите од современиот тероризам и спречувањето на финансирањето на
тероризмот и перење на пари. Во 2013 година доцент д-р Хаџи-Јанев во соработка со
Организацијата на млади правници од Македонија ја реализира обуката на тема
Меѓународното хуманитарно право и тероризам, на Правниот факултет Јустинијан-I.
Покрај ова, кандидатот по разни основи (како носител или како член на одредени
комисии) е вклучен во реализација на бројни задачи од делокругот на наставнообразовната
дејност на Воената академија. Во таа насока, учесник е во изработката на наставна програма за
Курсот за командири на чети на родови во логистички специјалности. Доцент д-р Хаџи-Јанев е
претседател на комисијата за самоевалуација на Воената академија, а три години е „Заменик
претседател на комисијата за втор циклус на студии во Армијата на Република Македонија.
Учествувал во изработката на упатствто за самоевалуација на Воената академија.
III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во делокругот на научно-истражувачката работа, од последниот избор до сега,
кандидатот има објавено 21 научен труд, од кои: 3 печатени во престижни меѓународни
списанија со фактор на влијание, 5 печатени во меѓународни научни списанија, 7 научни
печатени трудови објавени како поглавја во меѓународни книги и монографии, 5 објавени
трудови во зборници на трудови на меѓународни и на домашни конференции, 3 пленарни
предавања на меѓународни научни и стручни конференции и собири и 1 учебник како наставно
помагало и (рецензиран и прифатен со одлука на наставно-научен совет на високо образовна
институција). Покрај тоа, кандидатот бил ко-директор на три меѓународи научни прокети
спонзорирани од НАТО програмата Наука за Мир и Безбедност и Раководител на еден
Меѓународен проект спонзориран од страна на НАТО програмата за Јавна дипломатија.
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Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р Методи ХаџиЈанев, во периодот по изборот во последното наставно-научно значење
1. Трудови објавени во Меѓународни научни и стручни списанија и списанија со фактор
на влијание
а) Трудови објавени во Меѓународни стручни и научни списанија со фактор на влијание
1. Aleksoski Stevan, Hadji-Janev Metodi, “Global Security Challenges and Critical Infrastructure
Protection in the Republic of Macedonia”, Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 4, No2,
Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome, ISSN 2039-2117 (online)
Doi:10.5901/mjss.2013.v4n2p685, (SCOPUS Index: SCI 0,377) достапно на:
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/5 и
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss
2. Hadji-Janev Metodi (2013), “Social Engineering vs. Democratic Reform: The Search for
Appropriate platform for the Upcoming Earthquake in the GCC's region”, Wulfenia Journal, Vol.20
Issue 8, August, pp 448-463, index SCI 0,267 available at:
http://www.multidisciplinarywulfenia.org/auto/index.php/jTracker
3. Hadji-Janev Metodi, Aleksoski Stevan, (2013), "Use of Force in Self-Defense Against CyberAttacks and the Shockwaves in the Legal Community: One more Reason for Holistic Legal Approach
to Cyberspace"Vol4, No.4 , Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 4, No2, Published by
MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome, ISSN 2039-2117 (online) (SCOPUS Index: SCI
0,377) Doi 10.5901/mjss.2013.v4n14p115, достапно на:
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/1584
б) Трудови објавени во Меѓународни стручни и научни списанија
1. Хаџи-Јанев, Методи, (2010), „Од другата страна на традицијата: Суштината на потребата од
Новиот Концепт на НАТО и можноста за Република Македонија“, Современа македонска
одбрана, ISSN 1409-8199
2. Hadji-Janev Metodi, (2010), “EU and the potential of regional cooperation in combating modern
Terrorism”, Political Thought, Issue 8, No 31, Konrad-Adenauer Stiftung, 2010, достапно на:
http://www.kas.de/wf/doc/kas_20858-1522-2-30.pdf
3. Hadji-Janev, Metodi & Gareva, Radica, (2012), “Achieving greater security through a new
approach in applying strategy of nonproliferation and arms control”, Newsweek of Applied Science
and Analyses – ASA, ISSN 1057-9419 (CBMTS IX, EBSCO, Index Copernicus), Switzerland,
2012, available at: http://www.asanltr.com/cbmts/cbmts/IX/CBMTS_IX.htm
4. Hadji-Janev Metodi, & Slavevski Stojan,(2012), "Corporate Security And Critical Infrastructure
Protection In The Republic Of Macedonia: Perspectives And Challenges", Security Dialogues, Vol.4,
ISSn 185771-72 (EBSCO, Index Copernicus), достапно на: http://sd.fzf.ukim.edu.mk/index.php/4
5. Hadji-Janev M (2013), "Practicing forgotten profession: Macedonian military diplomacy as a mean
to the strategic ends", Political Thought, Konrad Adenauer Stiftung, 11 (43), pp. 33-41, ISSN 14099853, UDC: 341.7:355:327.56, достапно на: http://www.kas.de/wf/doc/kas_35613-1522-130.pdf?131003093311
2. Трудови објавени како поглавја во книги, монографии и едиции
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1. Hadji-Janev Metodi, “Threats to the Critical Infrastructure in South-East Europe posed by Al Qaeda
and its Associated Movements, In: Caleta, D., and Shemella, P., (Eds), Counterterrorism challenges
regarding the Critical Infrastructure protection, (2011), Center for Civil - Military Relation,
Monterey, USA, S-4,2, pp. 187-201, ISBN: 9-789619-286029, available at: http://www.icsinstitut.com/research/books/2;
2. Hadji-Janev, Metodi, (2012), “Changing the Image of Corporate security in Macedonia: Could
Macedonia Corporate Security Legacy Cope With Global Market And Security Trends”, in: Caleta
Denis (Eds.), Corporate Security in dynamic global environment-challenges and risks, Institute for
corporate Security Studies, Ljubljana, p. 237-248, ISBN: 9-789619-286036, available at:
http://www.ics-institut.com/research/books/3;
3. Hadji-janev, Metodi, (2012) “Managing the consequences of terrorist attacks: The Case of
Macedonia”, in: Chaleta D. & Shemella P. (Eds.) Managing the Consequences of Terrorist Acts Efficiency and Coordination Challenges, 2012, ISBN: 978-961-92860-5-0, available at:
http://www.ics-institut.com/research/books/4,
4. Hadji-Janev, Metodi, (2013), “Threats to the Critical Information Infrastructure Protection (CIIP)
Posed by Modern Terrorism”, In: Paul Théron, & Sandro Bologna (Eds.), Critical Information
Infrastructure Protection and Resilience in the ICT Sector (pp. 93-113). Hershey, PA: Information
Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-2964-6.ch005, available at:
http://www.igi-global.com/chapter/threats-critical-information-infrastructure-protection/74627
5. Hadji-Janev, Metodi & Andonov, D. (2013), “The biggest challenge for the corporate security
Management in the Republic of Macedonia: How well do we Understand the Threat” in: Chaleta D. &
Vrshec M. (Eds.), Management of Corporate Security-New Approaches and Future Challenges,
Institute for Corporate Security, Ljubljana (pp. 173-187), ISBN: 978-961-92860-7-4, available at:
http://www.ics-institut.com/research/books/5
6. Hadji-Janev Metodi, (2013), “Legal Aspects of Intelligence Gathering through Extraordinary
rendition Operations”, in Eds. Stephen R. Di Rienzo, Ferdinand Odzakov, Shaping The Security
Environment Western Balkans and Beyond, Ministry of defense Republic of Macedonia, pp 55-69,
04/2013; ISBN: ISBN 978-9989-2851-4-1, COBBIS.MK-ID 93727498 In book
3. Трудови објавени на меѓународни научни и стручни конференции
1. Hadji-Janev, Metodi & Jovanovski Vlatko, (2012), “Disaster Risk Management Concept in the
Republic of Macedonia, Challenges and Recommendations for the future”, in: “5th International
Conference, Crisis Management Days, Book of Papers”, 24-25 May, University of Applied Science
Velika Gorica, Croatia, p.765-783, ISBN 978-953-7716-31-8, available at: http://www.dku.hr/wpcontent/uploads/2012/05/zbornik.pdf;
2. Smileski R. & Hadji-Janev Metodi, (2012), "Balkan's Perspectives in the middle of NATO
Emerging Security Challenges”, in: (Eds).: Security And Euroatlantic Perspectives Of The Balkans
Police Science And Police Profession (States And Perspectives), 25-26 May, 2012, Ohrid, available
at: http://www.fb.uklo.edu.mk/PDF/KNIGA%20APSTRAKTI%202012.pdf;
3. Hadji-Janev Metodi & Kozarev Atanas, (2012), “Protection of the right of life seen through
European Court for Human Rights Practice“, in (Eds), ________ The reforms in the security sector of
the Republic of Macedonia and its implication in the fight against crime, European University,
September 2012, Skopje, p. 242-254, available at:
http://www.eurm.edu.mk/fileadmin/user_upload/publications_and_activities/Zborik_Bezbednost_201
2.pdf
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4. Hadji-Janev Metodi, Jovanovski Vlatko, (2013), “The concept of resilience and protection of
critical infrastructure against all natural and manmade disasters in Republic of Macedonia”, in: 6th
International Conference "Crisis Management Days", Book of papers May 28, 2013
5. Hadji-Janev Metodi, Poposka Vesna, (2013), “Toward Proactive Peacekeeping Operations Within
the R2P”, in Eds. Vasilka Sancin & Masha Kovach Dine, R2P in theory and Practice, GV Zalozba
2013, pp 605-626, ISBN 978-961-247-242-9,
4. Наставни помагала и учебници (рецензирани и прифатени со одлука на наставно
научен совет на високо образовна институција)
1. Хаџи-Јанев Методи (2012), „Детективска тактика и тактички борбени постапки за
детективи со посебен осврт на Меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за
заправата на човекот“, Европски Универзитет, Република Македонија ISBN 978-608-4574-49-1,
COBISS.MK-ID 90878986

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ
ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ
Ред.
број

Наставно - образовна дејност

Поени
во земјата

во
странств
о

1.

Позитивно рецензиран универзитетски учебник

2.

Интерна скрипта од предавања

4х1=4

3.

Интерна скрипта од вежби

2х1=2

4.

Ментор на одбранета специјалистичка работа

2х2=4

5.

Ментор на одбранета дипломска работа (макс. 7)

1х1=1

6.

Член на комисија за одбрана на докторат

1х2=2

Член на комисија за одбрана на магистерска и
специјалистичка работа

1х9=9

7.

Член на комисија за одбрана на дипломска работа
(максимум 7)

0.2х5=1

/

9.
10.

Раководител на семинар

2х5=10

4х1=4

15х1=15

1233

11.

Раководител на студент или ученик во учество на
студентска или ученичка манифестација

13.

Воведување нов специјален (стручен) наставен
предмет
Предавања (неделен просечен фонд на часови во
двата семестра во изборниот период)

14.

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

15.

Одржани предавања (или консултации) на втор
цикус на студии по одржан курс

12.

16.

Ред.
број

Организатор на летна школа
ВКУПНО поени од НО
Научноистражувачка дејност и стручно уметнички
активности

2х2=4
3х2=6

/

Во земјата/во
странство
8 часови по 1 поен
Во земјата/во
странство
16 часови по 0,5 поени
Во земјата/во
странство
8 часови по 1 поен
2х3=6
/
68
Поени
во земјата во
странство
6х1=6
10х4=40

1.

Дел од монографија или научна книга

2.

Прегледен труд (СЦИ/ЦА/останати)

3.

Труд со оригинални научни резултати, објавени во
зборник од трудови на научен собир
Пленарно предавање на научен собир, музички
настап на официјален концерт

6х1=6

4.

Одржано предавање по покана од научна институција, музички настап на официјален концерт

1х1=1

5.
6.

Раководител на научен проект

6х1=6

7.
8.

Претседател на организационен или научен одбор на
научен собир. Фестивал
Член на организационен или научен одбор на научен
собир. Фестивал
ВКУПНО поени од НД и СУА

Ред.
Број

Стручно-апликативна дејност и организационоразвојна дејност

10х3=30
2 х 5=10

2х3=6

/

1х1=1

2х2=2

108
Поени
во земјата

во
странств
о

1234

1.

Поглавје од книга

2.

Труд во стручно (научно-популарно) списание

3.

Пленарно предавање на стручен собир

4.

6.

Претседател на организационен или програмски
одбор на стручен собир
Учесник во научен проект (максимум во три
проекти)
Елаборати и експертнзи

7.

Изготвување на извештаи од анализи

8.

Член на факултетски орган, комисија

5.

7 х2=14

Вкупно од САД и ОРД
ВКУПНО

6х3=18

2х2=4

4х2=8
3х3=9

2х1=2

8х2=16
2х4=8
0.1х4=0,4

/

2х2=4
83.4
259,4

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на извршениот преглед и анализа на активностите, очигледно е дека
кандидатот потполковник д-р Методи Хаџи-Јанев, 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. Тој е
ценет и баран стручњак од научното поле правни науки и од областа на Меѓународното право,
Меѓународните односи, Казненото право Криминологоијата, Меѓународната безбедност,
Дипломатијата и конзуларното право. Опусот, квантитативно прикажан со три печатени
трудови во еминентни светски списанија со фактор на влијание, три труда во меѓународни
научни и стручни списанија, два труда во домашно научно и стручно популарно списание,
четири труда како делови од книга во странство и еден таков труд во книга во земјата, два
труда како поглавја од книги во странство, пет трудови во зборници на трудови на меѓунардони
научни и стручни собири, едно учебно помагало - рецензиран универзитетски учебник,
воведување на нови предмети и изработка на студиски програми, учество како раководител на
три меѓународни проекти, Преседател на комисијата при МО за изработка на правилата на
однесување едно пленарно предавање на научен собир и две стручни пленрани предавања на
научен собот на меѓународна конференција, учество во органите и телата на Воената академија,
во целост ја оправдува иницијативата и ги исполнува критериумите за предвремен избор во
повисоко наставно звање. Затоа со големо задоволство и чест му предлагаме на Наставнонаучниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, кандидатот
потполковник д-р Методи Хаџи-Јанев, доцент да го избере за вонреден професор во научно
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подрачје Општествени науки, научно поле Правни науки, научна област Меѓународно
право, Меѓународни односи, Дипломатско и Конзуларно право, Меѓународна безбедност,
Казнено право и криминологија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Сашо Ѓеоргиевв, ред. проф. претседател
Правен Факултет „Јустинијан-I“, УКИМ, Скопје
_____________________________________
д-р Гордан Калајџиев, ред. проф., член
Правен Факултет „Јустинијан-I“, УКИМ, Скопје
_____________________________________
д-р Љупчо Блажески, вон. проф., член
Правен Факултет -Кочани, УГД, Штип
_____________________________________
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ
МЕЃУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО, КРИМИНАЛИСТИКА,
ЦИВИЛНА ОДБРАНА И ЗАШТИТА
Со Одлука бр.03-17/257, донесена на 8. седница на наставно-научниот совет на Воената
академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, придружна членка при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип, одржана на 13.12.2013 година, формирана е Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања во научното подрачје: Општествени науки, Научно поле:
Одбрана и безбедност, Научна област: Меѓународно хуманитарно право, Криминалистика,
Цивилна одбрана и заштита на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје,
придружна членка при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, во следниот состав:
 Проф. д-р. Лидија Георгиева редовен професор на Филозофскиот факултет при
Универзитетот „Св Кирил и Методи“ во Скопје (претседател),
 Проф. д-р. Башким Селмани вонреден професор на Правниот факултет при „Државен
Универзитет во Тетово“ во Скопје (член),
 Доц. д-р. Методи Хаџи-Јанев, доцент на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ - Скопје, придружна членка при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (член).
Конкурсот за овој избор беше објавен во дневните весници „Дневник“ и „Журнал“ на
05.12.2013 година и во предвидениот рок се пријавија следните кандидати:
1. Д-р Оливер Андонов, доцент
2. Д-р Горан Василевски, доцент, потполковник и
3. Д-р Беким Максути.
Врз основа на пријавата и доставената документација и нивното разгледување,
Рецензентската комисија констатираше дека:
- кандидатот под реден број 1 во конкурсната документација нема доставено копии од
објавените научни и стручни трудови, поради што комисијата не беше во состојба да изврши
евалуација на истите и истиот го иззема од натамошно рангирање и евалуирање,
- кандидатите под реден број 2 и 3 ги исполнуваат условите предвидени со конкурсот за
натамошна евалуација и рангирање.
За таа цел до Наставно-научниот совет на Воената академија на 16.12.2013 година
комисијата го поднесе следниот
ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци за кандиатот: Д-р Горан Василевски, доцент, пполк.
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 со чин потпоручник во АРМ. Во
моментов е ангажиран во Министерството за одбрана, во Секторот за човечки ресурси.
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Воената кариера ја развивал по следното:
- Командир на пешадиски вод во гарнизонот Тетово 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 година ( со оваа
единица учествува и во борбените дејства во периодот март-мај 2001 година)
- Офицер за контраразузнавање во Секторот за безбедност и разузнавање при МО од
мај 2002 до јуни 2006 година
- Офицер за НАТО и стратегиска анализа од јуни 2006 до февруари 2009 година
- Раководител на одделение за стратегиска анализа во ВСБиР од февруари 2009
до мај 2012 година
- На моменталната должност, советник за пополна во одделението за резерва од јуни
2012 година
- Во чин потполковник унапреден на 18.08.2010 година
Главната стручност ја поседува на полето на военото командување и раководење и
штабна работа, а област на специјалност му се разузнавањето и безбедноста.
Во текот на кариерата има посетувано и завршено повеќе курсеви, а учествувал и во
проекти од областа на безбедноста во Р.Македонија и странство. Учестувал во следните
проекти: Од 2003 до 2005 година, учествува во тимот на МО кој во содејство со советодавниот
тим на НАТО, работи за планирање и имплементирање на нова структура на воениот
разузнавачки-безбедносен сегмент и истата на 24.03.2006 година ја презентира пред
акредитираните воени претставници во Р.Македонија а на 05.08.2006 година, во присуство на
тогашниот МО и пред медиумите во земјата; Во 2006 година, со свое излагање учествува на
конференција во организација на Женевскиот центар за демократска контрола на армиските
сили (DCAF), одржана во Собранието на Република Македонија; Дел е од тимот на ВСБиР што
учествува во координациите за подготовка на првата конференција за SEEMIC (South East
European Military Intelligence Cooperation) одржана во Букурешт, Р.Романија во октомври 2010
година, а учествува и на потписничката конференција одржана во Белград, Р.Србија во мај
2011 година; Координирал, подготвувал и учествувал во реализацијата на договори за
билатерална воено-разузнавачка соработка со неколку земји членки на НАТО.
Кандидатот доцент д-р Василевски во досегашниот период учествувал на повеќе
курсеви од областа на разузнавањето и безбедноста во САД, Холандија (Центар за обука на
офицери за мисиите на ОН), Италија и СР Германија. Во 2006 година запишува
последипломски студии на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ на Институтот за безбедност,
одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје. На 05.05.2009 година, го одбранил
магистерскиот труд на тема: „Придонесот на разузнавачко-безбедносните системи во
креирањето на политиката за национална безбедност“ - со што се стекнал со звање магистер
од областа на безбедноста.
На 29.07.2009 година е избран за соработник на Воената Академија во Скопје по
предметот „Компаративни системи на национална безбеност“, за учебната 2009/2010 и
2010/2011 година.
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На ден 29.02.2012 година, успешно ја одбрани докторскта дисертација на тема:
„Разузнавачко-безбедносните системи во остварувањето на националната и
меѓународната безбедност“ и се стекнува 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 Универзитетот-Скопје (МИТ Универзитет, акт бр.
0204-101/1 од 28.01.2013 година.
Од октомври 2012 избран е за надворешен соработник на ВСШ Бизнис Академија
Смилевски и е член на тим во истражувачкиот проект „Развивање стратегиски фокусирана
организација на конкурентност“, во организација на посочената образовна установа.
Досега ги има објавено следните стручни трудови:
1. Горан Василевски, труд со наслов: „Етно-религискиот фактор по безбедноста на
Балканот“ - Зборник на трудови Универзитет „Св.Кирил и Методиј”, Скопје, 2010,
стр.231-248, ISВN 978-608-4508-63-2
2. Горан Василевски, труд со наслов „Развојот на економијата и нејзиното влијание врз
безбедноста во регионални и меѓународни рамки“ – Национална универзитетска
библиотека „Св.Климент Охридски“, Скопје 2012, стр 12, ИСБН 978-4589-12-9
3. Горан Василевски, труд со наслов „Military or Non-Military Security“, Безбедносни
дијалози, Година 3, бр.2; Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир,
Скопје, 2012, стр 75 ISSN 1857-7172
Активно го владее англискиот, а го познава и италијанскиот јазик-основен степен (ги
владее бугарскиот и јазиците од поранешните југословенски простори).

Биографски податоци за кандидатот под реден број 3: Д-р Беким Максути
Беким Максути е роден на 15.01.1978 година, во с.Шипковица, Тетово. Основно
училиште го завршил во родното место додека средното училиште - Гимазија во Тетово.
Дипломирал во 2001 година на Воената Академија „Генерал Михајло Апостолоски“ – на родот
Пешадија.
Магистрирал во 2009 година на Институтот за Одбрамбени и мировни студии – насока
мир и развој при Универзитетот „Св. Кирил и Медотиј“ во Скопје, под менторство на Проф. Др. Лидија Георгиева со просек 9,14.
Кандидадот Максути успешно ја одбрани својата докторска дисертација на Институтот
за безбедност, одбрана и мир – насока мир и развој при Универзитетот „Св. Кирил и Медотиј“
на ден 11.12.2013 година во Скопје на тема: „Влијанието на билатералните спорови на
државите од Западен Балкан врз реформите и исполнувањето на критериумите за членство во
НАТО и ЕУ“, под менторство на Проф. Д-р. Лидија Георгиева и се здоби со звање Доктор за
мир и развој.
По завршувањето на Воена Академија кандидатот работел во својата област, односно
како припадник на Армијата на Република Македонија во Полкот за Специјални Операции –
Ренџерски Баталион до 2011 година, кога е поставен на должност Раководител на Сектор за
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меѓународна соработка при министерството за одбрана – должност која ја обавува и
моментално.
Како офицер – заменик на чета за длабинско наблудување заедно со својата единица
биле први при завршување на сите оценувања од страна на НАТО и прогласена за прва едници
која ги исполнила сите НАТО стандарди за подготовка (2010).
Во периодот од 2002-2004 активно работеше како помлад асистент за Одбрана и
Заштита при Тетовскиот Универзитет.
Д-р Беким Максути своето искуство го покажал и на Првиот Приватен Универзитет
ФОН како асистент – визитинг и инструктор по предметите „Ракување со оружје“ и „Методика
на истражување на пожарите и експлозивите“, додека во 2012 година со одлука на ННС е
избран како асистент на Воената Академија од областа на одбрамебените науки за предметот
„Компаративни системи за национална безбендост“ и „Планирање на подготовки за справување
со цивилни ризици и опасности и стандардни оперативни процедури“.
Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Од 2002-2004 д-р Беким Максути бил ангажиран како помлад асистент на Тетовскиот
Универзитет за предметот „Одбрана и Заштита“. Со својата научна образовна дејсност
продолжил и понатаму кога била ангажиран како асистент – инструктор на Проф д-р.
Александар Дончев при факултетот за Дедективи и Безбедност – Прв Приватен Универзитет –
ФОН, по предметите „Ракување со оружје“, „Летно Логорување“, „Зимско Логорување“ и
„Методика на истражување на пожарите и екполозивите“.
Во 2012 и 2013 со одлука на ННС на Воената Академија е избран асистент на Воената
Академија од областа на одбрамебените науки за предметот „Компаративни системи за
национална безбендост“ и „Планирање на подготовки за справување со цивилни ризици и
опасности и стандардни оперативни процедури“.
Во делокругот на научно – истражувачката работа кандидатот има објавено неколку
трудови на домашни и странски списанија како и дел кои се во печат. Д-р. Беким Максути
досега учествувал и бил директно и активно вклучен во изработката на голем број стратешки
документи на министерството за одбрана и е дел од неколку работни групи како што се:
 Долгорочниот План за Развој на Одбраната (ДПРО),
 Годишните Национални Планови за Членство во НАТО (ГНПЧ),
 Процрес за Планирање и Анализа – Партнерски Цели (ПАРП),
 Акционен План за Членство (MAP),
 Стратегијата за одбрамбена дипломатија,
 Белата книга на одбраната,
 Студијата за родовна рамноправност на земјите од регионот на Западен Балкан
под покровителство на УНДП,
 Член на уредувачкиот одбор на списанието Современа национална одбрана.
Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на д-р Беким Максути
 The future of EU Enlargement: Challenge Call – Western Balkans Countries and
Turkey, во Виена Еуроакадеија во коавторство со Проф. Д-р. Илбер Села –
Декември 2011,
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Клаузевиц во светлоста на современите военотеориски мисли –списание
Македонска Национална Одбрана, бр.22 од Декември 2011,
Peace Support Operation and Women – Case Study R. Macedonia, - Современа
Национална Одбран, списание на МО, вонреден број по повод конференција за
родовна рамноправност, Септември 2013 година.
EU vs. NATO Between COOPERATION and CLASH on security issues, Современа
Македонска Одбрана, бр. 25, Декември 2013 (во печат).

Учество на комисии, студиски претстои, обуки, работилници
Во рамките на реализацијата на редовните работни обврски, кандидатот има завршено
голем број на курсеви и семинари во земјата и странство во делот на воени науки, како подолу:
 курсевите за специјални едници со инструктори на турските вооружени сили
(2004-2005),
 учесник на две мировни мисии „Слобода за Ирак“ во 2005 и 2008 година –
добитник на медал за остигнување “ARCOM”,
 курс за хуманитарни операции и закон за вооружен конфликт со МКЦК (2006),
 курс за германски јазик под покровителство на германска амбасада – Скопје
(2006),
 курс за разузнавање и длабинско наблудување “ISTAR”– САД (2007),
 курс за Закон за вооружен конфликт при Морнаричката Академија на САД во
Њупорт- Род Ајланд (2012)
 редовно учествува во годишните симпозиуми на НАТО Школата – Оберамергау
Германија (2012/13),
 Инегрираниот Партнерски Ориентационен Курс во НАТО Одбрамебениот
Колеџ во Рим (2012),
 Учество на семинар за Виенски Документ – Копенхаген (2013),
 учесник на Состаноците на Северно Атланскиот Комитет (NAC) во различни
формати (ИСАФ, Македонија и др) (2011, 2012, 2013),
 Конференција за родовна рамноправност – UNDP SEESAC – Београд (2012),
 учесник на голем број на конференци и семинари во земјата и странство (201113),
 Официјален преставник на делегацијата Р. Македонија за време на НАТО
Чикаго Самитот - мај 2012 година.,
 конференција на CEENA за регионална соработка – Сараево (2013),
 работилница за меѓународно хуманитарно право – закон за вооружен конфликт
во соработка со Австриска Амбасада (2013),
 координатор и учесник на конференција „САД – Јадранска Повелба А-5“,
Скопје (2012), Охрид (2013),
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сеопфатна конференција на земјите од А-5 и земјите на SEEDAM – Процесот кај
Брдо Крањ Р. Словенија (2013),
 член на надзорен одбор на ЈП „Јасен“ (2013)
Докторската дисертација со наслов: „Влијанието на билатералните спорови на
државите од Западен Балкан врз реформите и исполнувањето на критериумите за членство во
НАТО и ЕУ“, претставува на некој начин продолжување и продлабочување на магистерскиот
труд со наслов „Организацијата на Обединетите Нации по Студената Војна и предизвиците за
мировните операции“- одбранет на Филозофскиот факултет (Институт за одбранбени и
мировни студии) во 2009 година, но истовремено и внесување новина, преку преставување на
две други меѓународни организации како што се НАТО и ЕУ и изнесување на проблеми како
што се споровите кои на некој начин преставуваат друг вид на конфликти.
Интегралниот текст на дисертацијата содржи Вовед и осум Глави, кои меѓу себе се
поврзани и подредени така да секое глава му претходи на наредното со логичко
операционализирање при што се поставуваат целите на докторската дисертација. Оваа
дисертација исто така содржи заклучок, преглед на библиографските единици, официјалните
документи и официјални интернет страници и секако прилог кој во случајот е Прашалникот
искористен во истражувачкиот дел на ова дисертација. Текстот е изложен во 391 страница,
збогатен со 295 фусноти, кои ги потврдуваат изворите користени во ова истражување и притоа
преку голем број на табели и графикони ги прикажуваат и дообјаснуват принципите на
истражувачката дејност во овој труд.
Ова докторска дисертација е заснована врз некои поими како што се меѓународните
односи и теории, конфликтите, споровите, процесите на интеграција и проширување,
реформите и останати поими кои меѓу себе се поврзани на многу експлицитен начин и притоа
се објаснети и теоретски и практично во одделните поглавја на оваа дисертација.
Комбинацијата на магистерскиот труд со проблематиката на мировните операции на
ООН по студента војна заедно со предметот и проблемот кој е поставен во докторската
дисертација дава една слика за пробелматиката на меѓународните односи и нивните теоретски
правци заедно со меѓунродните организации и институции како што се НАТО, ЕУ , ОБСЕ и
други, заедно со појавите конфликти и спорови преставуват една добра основа за исполнување
на поставената научна област на општествените науки.
Искуствата и учеството на кандидатот во различни семинари, конференции,
работилници како и директното учество во изработка на стратешки официални документи дава
право за познавањата во областа на меѓународното хуманитарно право. Досегашното учество
во научно образовната дејсност како инструктор по предметите „Ракување со Оружје“ и
„Методологија на Истражување на Пожарите и Експлозивите“ при Првиот Приватен
Универзитет ФОН, ги проширува научните области и можноста на кандидатот за образовниот
процес.

1242

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ
ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ
Ред.
Број

Наставно - образовна дејност

Поени
во странство

1.

Интерна скрипта од вежби

во земјата
2х1=2

2.

Раководител на семинар

1х5=5

1х1=1

Предавања (неделен просечен фонд на часови
во двата семестра во изборниот период)
Вежби (неделен просечен фонд на часови во
4.
двата семестра во изборниот период)
Одржани предавања (или консултации) на
5.
втор цикус на студии по одржан курс
ВКУПНО поени од НО
Научноистражувачка дејност и стручно
Ред.
уметнички активности
број
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Во земјата/во странство
6 часови по 1 поен
Во земјата/во странство
12 часови по 0,5 поени
Во земјата/во странство
5 часови по 1 поен
25
Поени
во земјата во странство

Прегледен труд (СЦИ/ЦА/останати)

2х3=6

Труд со оригинални научни резултати,
објавени во зборник од трудови на научен
собир
Пленарно предавање на научен собир,
музички настап на официјален концерт
Одржано предавање по покана од научна
инсти-туција, музички настап на официјален
концерт
Член на организационен или научен одбор на
научен собир. Фестивал

3х3= 9
3х3=9
1х2=2
1х2=2

ВКУПНО поени од НД и СУА

35

Ред.

Поени

Број

Стручно-апликативна дејност и
организационо-развојна дејност

1.

Поглавје од книга

2.

Труд во стручно (научно-популарно) списание

3.

Пленарно предавање на стручен собир

4.

Претседател на организационен или
програмски одбор на стручен собир
Учесник во научен проект (максимум во три
проекти)
Елаборати и експертнзи
Изготвување на извештаи од анализи

5.
6.
7.

1 х 5=5

во земјата

2х2=2

во странство
7 х2=14

2х2=4

6х3=18
4х2=8

2х1=2

3х3=9

2х2=4

1х3=3

2х5=10
0.1х10=1

/
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8.
Член на уредувачки одбор на списание
Вкупно од САД и ОРД
ВКУПНО

4х1=4
77
137

Во склад со приложените биографските податоци на кандидатите и врз основа на
извршената евалуација, комисијата го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Кандидатот доцент д-р Оливер Андонов, не е рангиран заради горенаведените причини.
Кандидатот доцент д-р Горан Василевски, потполковник, е веќе избран во наставнонаучно звање доцент на приватниот Универзитет „МИТ“. Со оглед на фактот дека Воената
академија нема склучено мемораднум-договор за соработка со оваа институција, комисијата не
е во состојба да му предложи на ННС на Воената акдемија да го потврди изборот во наставно
научно звање доцент.
Комисијата смета дека кандидатот д-р Беким Максути, мајор, раководител на секторот
за меѓународна соработка, се развива во солиден и перспективен научен работник, претставник
на помладата генерација на научни кадри на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје.
Во склад со продолжување на континуитетот во наставно-образовната дејност на
Воената академија комисијата со големо задоволство и чест му предлага на Наставно-научниот
совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, кандидатот д-р Беким
Максути, да го избере во наставно-научно звање насловен доцент во научното подрачје:
општествени науки, научно поле: Одбрана и безбедност, научна област: Меѓународно
хуманитарно право, Криминалистика, Цивилна одбрана и заштита.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Лидија Георгиева, претседател,с.р.
_____________________________________
Проф. д-р Башким Селмани, член, с.р.
_____________________________________
Доц.д-р Методија Хаџи-Јанев, член, с.р.
_____________________________________
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ
КАЗНЕНО ПРАВО, ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ, МЕЃУНАРОДНИ
ОДНОСИ И ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈА
Со Одлука бр.03-17/255, донесена на 8. седница на Наставно-научниот совет на Воената
академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, придружна членка при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип, одржана на 13.12.2013 година, формирана е Рецензентска комисија за
избор на еден наставник во наставно-научно звање доцент за научната област Казнено право,
Човекови права и слободи, Меѓународни односи и историја на дипломатија на Воената
академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, придружна членка при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип, во следниот состав:
- проф. д-р Гордан Калајџиев вонреден професор на Правниот факултет
„Јустинијан
први“ во Скопје при Универзитетот „Св Кирил и Методи“ во Скопје
(претседател)
- проф. д-р Гордана Бужаровска редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан
први“ во Скопје при Универзитетот „Св Кирил и Методи“ во Скопје
(член).
- доц. д-р Методи Хаџи-Јанев, доцент на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ - Скопје, придружна членка при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип (член).
Конкурсот за овој избор беше објавен во дневните весници „Дневник“ и „Журнал“ на
05.12.2013 година и во предвидениот рок се пријавил кандидатот д-р Тони Ѓоргиев. Врз основа
на пријавата и доставената документација и нивното разгледување, Рецензентската комисија до
Наставно-научниот совет на Воената академија на 14.12.2013 година го поднесе следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс, објавен во дневните весници „Дневник“ и „Журнал“ на
05.12.2013 година на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, придружна
членка при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Казнено право, Човекови права и слободи, Меѓународни односи и
историја на дипломатија се пријавил кандидатот д-р Тони Ѓоргиев.
Кандидатот ги приложи следниве документи:
– пријава;
– кратка биографија;
– потврда за стекнат научен назив доктор на науки;
– список на трудови;
– сертификати за признанија
– примерок од докторската дисертација;
– уверение за државјанство.
Врз основа на поднесената пријава, како и според приложените документи,
Рецензентската комисија го констатира следново:
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Биографски податоци
Кандидатот д-р Тони Ѓоргиев е роден на 20.06.1973 година во Струмица. Основно и
средно училиште завршил во Струмица. По отслужувањето на воениот рок, во 1994 година
стапува во работен однос во Министерството за одбрана на Република Македонија, во Одредот
за специјални намени во Армијата на Република Македонија.
Во 1995 година се запишува на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што во 2000 година дипломира на
насоката Кривично право. Во 2001 година се запишува на постдипломски на истиот факултет,
на насоката Кривично право со криминологија. По успешно положените испити, предвидени со
студиската програма, во 2010 година кандидатот го одбранил магистерскиот труд под наслов
„Претрес на дом”, со што се стекнал со звањето магистер на правни науки, од областа на
казненото право. Во периодот од 2010-2013 година работи на докторската дисертација и во
2013 година успешно ја одбрани својата докторска дисертација на Правниот факултет
„Јустинијан - I“ во Скопје и се здобил со звање доктор на правни науки.
Во рамките на реализацијата на редовните работни обврски, кандидатот учествувал во
повеќе меѓународни мисии и конференции од областа на меѓународното воено право. Така, во
2004 година остварува 4-месечен студиски престој во Канада, каде што го изучува и англискиот
јазик, а во 2007 година остварува и тринеделен студиски престој од областа на Меѓународното
хуманитарно и кривично право (Internatiional Humanitarian Low, Operational Low and Human
Rights Low), во Австрија.
Во 2009 година кандидатот Тони Ѓоргиев со одлука на Наставно-научниот совет е
избран за секретар на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” во Скопје, каде што и
денес работи. Покрај редовните работни обврски и студирањето, активен е и во повеќе
фондации и невладини организации од областа на човековите права.
Наставно образовна и научно-истражувачка дејност
Согласно организацијата на образовната дејност на Воената академија, д-р Тони
Ѓоргиев до сега квалитетно и одговорно ја реализирал наставата од областа Право на одбрана,
на Курсот за стручно оспособување и усовршување на кандидати за офицери за службите во
Армијата на Република Македонија, изведувајќи вежби во наставата по предметот:
Меѓународно воено и хуманитарно право, каде во 2010 година, со одлука на Наставно-научниот
совет на Воената академија е избран за соработник во наставно- научната област Правни науки,
за предметот: Меѓународно воено и хуманитарно право, во период од 2010 до 2013 година.
Покрај ова, кандидатот по разни основи е вклучен во реализација на бројни задачи од
делокругот на наставно-образовната дејност на Воената академија, како член на повеќе
комисии за изработка на документи и програми од интерес на образовниот процес на Воената
академија. Учествува во изработката и изменувањето на Статутот на Воената академија пришто
пред собраниските Комисија за безбедност и одбрана и Законодавно правната комисија успеа
да го потврди и да го одбрани донесувањето на истиот. Активно учествува и е предводник на
проектот за стручно оспособување и усовршување на кандидати за пилоти и ги следи нивните
активности до промовирањето на истите.
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Учество на комисии, студиски претстои, обуки, работилници
- Ноември 2003 година од Unitited States Gavernment for Counterterrorism training
group-Protective Operations Course.
- 2006/2007 година во Австрија завршува курс и добива Certificate for International
Humanitarian Law, Operational Law and Human Rights Law.
- Ноември 2012 година во Анкара во PfP центарот добива „Certificate for Law of
Armed conflict course“.
- Јули 2013 година, Украина Лвив учествува во Partnership for peace consortium in
testimony we confer this certificate, in recognition of your participation and
contributions to the 7 annual pfpc defense educators program „New students, new
methods, new assessments“.
- Октомври 2013 година The NATO Regional Summaer School on Cyber Defence,
Certificate for succesfully finished NATO Advanced Training Course.
- Ноември 2013 година од Австриската амбасада во Македонија добива Certificate
of attendanee for Law of armed conflict.
Стручни и научни трудови
Магистерскиот труд „Претрес на дом" е компјутерски изработен труд напишан на 128
страници и содржи 265 фусноти. Структурата на трудот се состои од седум глави.
Магистерскиот труд претставува анализа на проблематиката која се однесува на претресот на
дом и таа во себе ги опфаќа дејствиата и мерките на кривичната постапка, кои во случај на
постоење на веројатност за сторување кривични дела се презема заради пронаоѓање предмети,
податоци и докази кои се од голема важност за кривичната постапка. Претресот е една од
најстарите истражни мерки и претставува класична постапна работа на ограничување на
уставното право на неповредливост на домот наменета на легитимните цели на јавното
казнување.
Магистерскиот труд претставува самостоен научен труд за една тема која на прв поглед
изгледа многу едноставна, но која всушност крие голем број аспекти за повеќе клучни прашања
и дилеми за основните вредности засегнати со казнената постапка, зафаќајќи ги притоа
основните слободи и права на поединецот уредени со Уставот и со меѓународните инструменти
за правата на човекот. Кандидатот покажува зрелост една така комплексна материја успешно да
ја обработи и со тоа да даде придонес кон сè пообемната домашна кривичноправна литература.
Трудот е напишан со јасен стил и изградена научна методологија. Во него е
консултирана и коректно цитирана најрелевантната домашна и странска литература, што на
трудот му дава посебна тежина. Сето ова нè уверува дека магистерската работа на д-р Тони
Ѓоргиев ќе послужи на сите кои ќе сакаат да се запознаат со актуелните реформи на кривичната
постапка кај нас и во светот и посебно со претресите како еден од основните институти на
полициското и казненото право.
Трудот „Новини во правното уредување на претресот“ е стручен труд рецензиран и
прифатен за објавување во „Зборникот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје –
Во чест на Никола Матовски“ (Уредник Проф. Д-р Г. Калајџиев). Во трудот се анализираат
новините во уредувањето на претресот во рамки на постојните реформи на казнената постапка
во регионот.
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Докторски труд под наслов: „Улогата на воената полиција на Армијата на Република
Македонија во преземање на дејства во земјава и во странство (меѓународни мисии)“.
Интерна скрипта од предавања, по предметот Меѓународно хуманитарно и воено право,
доцент д-р Методи Хаџи-Јанев, потполковник, м-р Тони Ѓоргиев, мајор,
Интерна скрипта од вежби, по предметот Меѓународно хуманитарно и воено право,
доцент д-р Методи Хаџи-Јанев, потполковник, м-р Тони Ѓоргиев, мајор,
Неговиот ангажман е реализиран и како:
-

Коорганизатор на Меѓународна школа за меѓународно правните аспекти на
борбата против тероризмот организирана во соработка со Одбранбениот
институт за Меѓународно правни студии од САД, на која учество зедоа повеќе
од 60 учесници од 10 земји, повеќе околу ова може да се види на:
http://www.usnwc.edu/About/News/May-2013/Faculty-News-Notes.aspx

-

Коорганизатор на регионалната обука „Новиот стратешки концепт на НАТО,
Република Македонија и современите предизвици", што се реализираше во
сорботка со Секторот за Човечки ресурси при МО во период од 28.02 – 01.03
2013 година, со решение на МО,

-

Одговорен за ефективната координација со органите во Министерството и во
АРМ, како и со Министерството за образование и другите органи на Управата,
успешна и безрезервна поддршка за сите проекти кои Воената академија ги
реализираше и дава осбено значаен придонес во реализацијата на наставно
образовниот процес во првиот и вториот циклус на студии.
ТАБЕЛА

за вреднување на активностите на д-р Тони Ѓоргиев, согласно со Правилникот за
критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
Видови на активности
а) Наставно образовна дејност
Вежби (неделни просечен фонд на часови во изборниот
период)
Интерна скрипта од предавања
Интерна скрипта од вежби
б) Научно истражувачка дејност
Одбранета докторска теза
Одбранета магистерска теза
Студиски престој во странство
Учество во научен проект

Број

Поени

3

0,2х3

1
1

8
4

2
2

во земјата
во странство

Вкупно
7,8
1,8
4
2
45
8
4
8
4
6

1248

Награди - признанија за научни постигнувања

1
1

во замјата
во странство

в) Стручно-апликативна и организациско-развојна
САОР дејност

5
10
42

Труд објавен во зборник од трудови на стручен собир

1

во земјата

2

Член на факултетски орган, комисија

15

2

30

Член на институтски орган, комисија

5

2

10

Се вкупно од НО + НИД+ САОР

95,8

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Според горенаведеното и врз основа на добиениот впечаток од разгледување на
поднесената документација, како и врз основа на личното познавање на кандидатот,
Комисијата смета дека кандидатот д-р Тони Ѓоргиев, потполковник, соработник и секретар на
Воената академија - придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, се развива во
солиден и перспективен научен работник, претставник на помладата генерација на научни
кадри на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје при извршениот преглед
и анализа на активностите, очигледно е дека кандидатот д-р Тони Ѓоргиев, потполковник во
континуитет квалитетно, одговорно и совесно ги извршува поставените задачи. Со досега
објавените трудови и семинарските работи и есеите изготвени во текот на докторските студии
и потоа кандидатот покажува зрелост и смисла за научно-истражувачка работа. Затоа со
големо задоволство и чест му предлагаме на Наставно-научниот совет на Воената академија
„Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, кандидатот д-р Тони Ѓоргиев, потполковник да го
избере во наставно-научно звање доцент во научната област Казнено право, Човекови права и
слободи, Меѓународни односи и историја на дипломатија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф.д-р Гордан Калајџиев, претседател, с.р.
______________________________________
Проф.д-р Гордана Бужаровска, член, с.р.
______________________________________
Доц.д-р Методија Хаџи-Јанев, член, с.р.
______________________________________
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ,
НАУЧНО ПОЛЕ: ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ, НАУЧНА ОБЛАСТ:
УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ, ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ,
ЛОГИСТИКА
Врз основа на член 132, став 1-5, од Законот за високо образование („Службен весник
на Република Македонија”, бр. 35/08, 103/08, 26/09) и Законот за Воена академија („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 83/09) Наставно-научниот совет на Воената академија
„Генерал Михаило Апостолски”- Скопје на седницата одржана на 13.12.2013 година донесе
одлука бр. 03-17/259 од 13.12.2013 година, со која за членови на рецензентска комисија за
избор на соработник во Научно подрачје: општествени науки. Научно поле: организациони
науки и управување. Научна област: управување со човечки ресурси, деловно комуницирање,
логистика, се избираат: д-р Методија Дојчиновски, вонреден професор од ВА-Скопје,
претседател на комисијата, д-р Александар Главинов, доцент, ВА-Скопје, член и д-р Андреј
Илиев, доцент, ВА-Скопје, член. На конкурсот објавен во дневните весници „Дневник“ и
“Журнал“ од 05.12.2013 година за избор на соработник на Воената академија се пријавија
вкупно 2 (двајца) кандидати: м-р Живко Рамов и м-р Јанче Илиевски.
РЕЦЕНЗЕНТСКИ

ИЗВЕШТАЈ

Комисијата, врз основа на приложената документација на кандидатите предвидени со
конкурсот изврши увид на биографските податоци, наставно-образовна дејност, научноистражувачката дејност и изработи табели за активностите кои се бодираат при изборот во
звањето предвидено со конкурсот.
За кандидатот : м-р Живко Рамов комисијата го утврди следното:
I. Биографски податоци
Кандидатот м-р Живко Рамов е роден на 18.07.1962 година село Рожден во близина на
градот Кавадарци. Основно и средно образование завршил во Кавадарци. Во Скопје завршил
машински факултет во 1989 година, а со своето највисоко звање магистер по менаџмент и
туризам се стекнал во текот на 2010 година на Универзитетот за менаџмент и туризам во
Скопје. Кандидатот има завршено почетен курс за англиски јазик и втор степен за италијански
јазик.
Своето богато работно искуство според следното: Во 1989 година работи како референт
за техника во механизирана бригада. Во 1992 година бил Раководител на ТЕП, при што
учествувал во изработка на упаство за работа на ТЕП-ки во АРМ во составот на првата
гардиска бригада.
Во 2000 година бил офицер за инсталации и инфраструктура во составот на првата
гардиска бригада во касарна Илинден. За време на оваа должност изработил подземен катастар
на касарната Илинден во Скопје.
Во 2006 година се поставува на работно место Шеф на отекот за логистика во Воената
академија во Скопје.
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Од 2009 година па до сега е Раководител на одделението за поддршка на Воената
академија. Во текот на 2010, 2011 и 2012 година активно зема учество во логистичка
подготовка и релизација на активностите на меѓународата активност на Воената академија
„Летен кампус“.
Кандидатот м-р Живко Рамов кој е воен старешина доставил податоци за двете
последни службени оценувања кои се „се истакнува“, а исто така доставил податоци за
последните две оценки од неговата физичка подготвеност кој се позитивни, со што се докажува
дека кандидатот нема здравствени проблеми за извршување на вежби и други наставни
активности согласно конкурсните услови. Добитник е на награди и признанија по повод
долгогодишна и плодна служба во АРМ со Сребрена значка за 20 години служба и Конфликтот
во РМ од 2001 година.
II. Научно-образовна дејност
Кандидатот м-р Живко Рамов бил вклучен во наставно-образовниот процес на Воената
академија на Командно-штабната академија со вежби по предметот: Воена логистика во делот
на воено-логистички инсталации и инфраструктура.
Кандидатот м-р Живко Рамов има објавено трудови по следниов хронолошки редослед:
Меѓународни конгреси и конференции:
- Ramov Zivko, Elizabeta Popova Ramova. Tourism like a second carrier for veterans from logistic
duty. The second international scientific Congres-Bienale, 27-29 april 2011. Collection of works of
the Congress on theme: The influence of tourism on economic development, CD of congress full
papaers pp.149-154.
- Ramov Zivko, Elizabeta Popova Ramova. The estimation of competitions fro veterans included in
civil life-second carrier. ICERID 2011 (4-th international conference for entrepreneurship, innovation
and regional development), 5-7 may 2011, Ohrid, Book of papers pp. 968-974.
ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ
ПОЕНИ
Ред.б
р.

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ

во
земјата

1

2

3

во
странств
о
4

Вкупно
поени
5

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

2.

Вежби: Воена логистика (логистички
инсталации и инфраструктура)

1x0,2x2+1

В К У П Н О:

1,4
1,4
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ПОЕНИ
Ред.б
р.

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ

во
земјата

1

2

3

во
странств
о
4

Вкупно
поени
5

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
3.
4.
5.
6.

Одбранета магистерски труд
Труд со ориг. научни резултати, објавен во
зборник на трудови на научен собирмеѓународна конференција
Организатор на Летна школа
Учесник на научен собир

1x4

4

1x2

2

3x2
2x2

6
4
В К У П Н О:

16

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА
ДЕЈНОСТ
7.
8.
9.
10.

Труд објавен во зборник од трудови на
научно-стручен собир
Елаборати и експертизи
Изготвување на извештаи и анализи
Награди и признанија

3x1

3

1x2
20x0,1
2x4

2
2
8
В К У П Н О:

15

В К У П Н О:

32,4

I. Биографски податоци
Кандидатот м-р Јанче Илиевски е роден на 03.10.1965 година во Скопје. Основно
образование завршил во училиштето „Петар Петровиќ Његош“ во Скопје, а средно
образование завршува на природно-математичката гимназија „Георги Димитров“ во Скопје.
Високото образование го завршува на Воената академија за Копнена војска во период од
1984-1988 година во Белград.
Во текот на 2010 година ги завршува последипломските студии на Филозовскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со што се стекнува со називот
магистер по мир и развој. Своето работно искуство го стекнал по следното: Во периодот 19881991 година бил командир на АРЕ на ЈНА во Бања Лука, 1991-1992 година бил извршител за
оперативно-штабни работи во ЈНА во Бања Лука, 1992-1995 година бил командир на АРЕ во
составот на првата гардиска бригада во Скопје, 1995-2001 година бил извршител за кадровски
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и организациско-мобилизациски работи на ВА во Скопје, 2001-2002 година бил наставник по
предметот ПВНГ во ВА, 2002-2008 година бил инструктор за обука на офицери во Секторот
за обука на ВА, 2003-2004 година бил наставник по предметот Извидувачка и топографскогеодетска поддршка на артилериските дејствија на питомците на ДДС на ВА и од 2008 година
па наваму е Извршител за логистика на ВА и претседател, член на повеќе комисии на ВА.
II. Наставно-образовна и стручно-апликативна дејност:
Кандидатот м-р Јанче Илиевски во текот на 2001/02 година бил наставник по предметот
ПВНГ на ВА. Во 2003/04 година бил наставник по предметот Извидувачка и топографскогеодетска поддршка на артилериските дејства на питомците на ДДС на ВА и во период од
2002-2008 година бил инструктор за обука на офицери во Секторот за обука при ВА.
Согласно Правилникот за избор во наставни звања од универзитетот Гоце Делчев од
Штип, на кој Воената академија е придружна членка, кандидатот м-р Јанче Илиевски според
извештајот на рецезионата комисија објавен во Билтенот на ВА бр.57 од 17.08.2012 година има
освоено вкупно 45 поени, кои му се усвојуваат и се доволни за избор во соработничко звање за
кој се потребни минимум 25 поени.
Покрај ова кандидатот доставил и две интерни скрипти на Воената академија: Деловна
и Воена логистика на кој е трет коавтор, меѓутоа истите не можат да се бодуваат во табела за
наставни активности од прична што кандидатот м-р Јанче Илиевски не е избран и не му е
доделена настава за овие предмети преку одлука на ННС на ВА.
Исто така кандидатот м-р Јанче Илиевски кој е воен старешина не доставил никакви
податоци за двете последни службени оценувања, а не доставил ниту потврда со која се
докажува дека нема здравствени проблеми за вршење на воена служба.
Заклучок и предлог:
Врз основа на изнесените податоци за професионалните биографии, работното
искуство и резултатите на кандидатите пријавени на конкурсот, Рецензентската комисија
констатира дека кандидатот: м-р Јанче Илиевски не ги исполнува условите предвидени со
конкурсот за избор во соработничко звање од причина што покрај општите услови утврдени со
Законот за работни односи, во алинеја 3 од конкурсните услови се вели дека: „Кандидатитевоени старешини да имаат две последни оценки се истакнува и да бидат способни за вршење
на воена служба кое се докажува со потврда“.
Кандидатот м-р Живко Рамов согласно објавениот конкурс ги исполнува сите општи и
посебни услови, а согласно Правилникот на Универзитетот Гоце Делчев-Штип за изборреизбор во наставни звања на кој Воената академија е придружна членка има освоено вкупно
32,4 поени. Покрај ова при сеопфатно разгледување на доставените документи рецензентската
комисија утврди дека од двата кандидати согласно научното подрачје: општествени науки,
научно поле: организациони науки и управување и научна област: управување со човечки
ресурси, деловно комуницирање, логистика, а особено во делот на научното поле и област кои
се бараат согласно конкурсот, поподобен е кандидатот м-р Живко Рамов кој е магистер по
менаџмент и туризам и ги исполнува условите од конкурсот.
Со ова, членовите на Рецензентската комисија имаат особена чест и задоволство да му
предложат на Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” Скопје: кандидатот м-р Живко Рамов да го избере во соработник во научното подрачје:
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општествени науки, научно поле: организациони науки и управување и научна област:
управување со човечки ресурси, деловно комуницирање и логистика.
РЕЦЕНЗЕНТСКА

К О М И С И Ј А:

Д-р Методија Дојчиновски, вон.проф., ВА-Скопје, претседател, с.р.
Д-р Александар Главинов, доцент, ВА-Скопје, член, с.р.
Д-р Андреј Илиев, доцент, ВА-Скопје, член, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО - НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ ВО
НАУЧНОТО ПОЛЕ ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА И ФИЗИКА ВО НАУЧНАТА
ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА И ФИЗИКА
Со одлука бр. 03-17/258 од 13.12.2013 година, Наставно-научниот совет на Воената
академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје нè избра за членови на рецензентска
комисија за избор на наставник за наставно - научното подрачје на Техничко-технолошки и
Природно-математички науки во научното поле електроника, автоматика и физика во научната
област електроника и физика. На конкурсот објавен во весникот „Дневник“ и „Коха“ од
05.12.2013 година за избор на еден наставник по наведените научни области се пријави еден
кандидат: д-р Невен Трајчевски, асистент. По прегледот на конкурсните материјали го
доставуваме след¬ниот,
ИЗВЕШТАЈ
Пријавениот кандидат со пријавата доставил документи од кои се гледа дека ги
исполнува конкурсните услови.
1. Д-р Невен Трајчевски, асистент
I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Невен Трајчевски е роден на 08.02.1976 година во Понторлиер, Франција. Во 1990
година завршил основно образование во ОУ „25 Мај“ - Скопје. Во 1994 година завршил
техничка средна воена школа во Крушевац, насока телекомуникации. Во 2002 година завршил
Природно-математички факултет во Скопје, насока математика-физика. Магистерската работа
со наслов „Мониторинг систем во експерименталните истражувања при обработка со
стружење“ ја одбранил во 2008 година. Во 2013 година на Машинскиот факултет при Уни¬верзитетот „Св. Ки¬рил и Методиј” во Скопје одбранил докторска дисертација со наслов „Развој
на методологија за оцена на квалитетот на експерименталните резултати при истражување на
физичките појави во процесите на обработка со симнување на материјал“. Во Министерството
за одбрана, Армијата на Република Македонија, се вработил во 1995 година. Во 2002 година во
траење од 3 месеци посетувал интензивен курс по англиски јазик под покровителство на
амбасадата на Обединетото Кралство. Во 2006 година во траење од 3 месеци посетувал курс за
стручно оспособување за офицери на техничката служба. Го владее англискиот јазик.
На работното место е активен и има завршено повеќе курсеви за унапредување и
усовршување. Има добиено повеќе пофалници и награди за постигнати врвни резултати. Со
решение на министерот за одбрана во 2007 и 2009 година одреден е за член на работната група
за стандардизација од областа на електрониката и електротехниката и учествува во предлозите
за усвојување на НАТО стандардите од овие области од страна на Република Македонија.
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Во 2009 и 2010 година има реализирано студиски престои на Институтот за технологии
на машини и автоматизација при Вроцлавската политехника во Полска во состав на работата и
истражувањата на темата од докторската дисертација.
Во 2009 година од страна на Матичната комисија за формирање на Воената академија Скопје, избран е за асистент по предметот Физика, а од страна на Наставно-научниот совет на
Воената академија во 2010 година определен е за реализација на вежби по предметот Основи на
електроника 1, во 2011 година определен е за реализација на вежби по предметот Основи на
електроника 2, во 2012 година определен е за реализација на вежбите по предметот Основи на
електротехника. Во 2012 година Наставно-научниот совет на Воената академија, по
распишаниот конкурс го бира за асистент во наставно-научното подрачје на природноматематичките науки по предметот Физика и во наставно-научното подрачје на техничкотехнолошките науки по предметите Основи на електроника и Основи на електротехника.
Кандидатот д-р Невен Трајчевски е поставен на должноста соработник на Катедрата за
природни и воено-технички науки на Воената академија во Скопје.
II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Асистентот д-р Невен Трајчевски, изведува вежби во наставата на Воена академија по
предметите Физика, Физика1, Физика 2, Основи на електроника 1, Основи на електроника 2 и
Основи на електротехника од 2009 година.
Во периодот од 2010 до 2011 година кандидатот успешно воведува и реа¬ли¬зира
лабораториски вежби по предметот Основи на електроника 2 и ја формира материјалната база
за изведување на лабораториски вежби од овој тип на Воената академија.
Покрај ова, кандидатот по разни основи (како член на одредени комисии) е вклучен во
реализација на бројни задачи од делокругот на наставно-образовната дејност на Воената
академија. Во таа насока значаен е неговиот придонес во работата на групата за усогласување
на студиските програми за прв циклус на студии на Воената академија од 2012 година.
Кандидатот има објавено една научно-популарна статија во весник.
III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатот има обја¬ве¬но 8 (осум)
труда во научни списанија од кои 2 (два) во домашни [Зборник на Машински факултет] и 6
(шест) во странски [3 во Вроцлав Полска, 2 во Нови Сад, Србија, 1 во Жилина, Словачка]. Има
објавено 10 (десет) труда во зборници на научни конференции од кои 1 (еден) на домашна
[Охрид] и 9 (девет) на странски конференции [2 во Лоџ, Полска, 1 на медитеранско крстарење повеќе градови во Европа, 4 во Нови Сад, Србија, 1 во Блед, Словенија, 1 во Прешов,
Словачка]. Присуствувал на 5 (пет) научни конференции [во Нови Сад, Вроцлав и Охрид]. Во
2010 година на научна конференција во Полска презентираниот труд јавно е награден со
диплома за освоено 1-во место во сесијата на постери. Учествувал во 3 (три) научноистражувачки и развојно-истражувачки проекти финансирани од Министерството за
образование и наука на Република Македонија. Во неговата биографија наведени се 6
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позначајни стручни трудови. Во состав на неговата магистерска работа изработен е оригинален
програмски пакет којшто е опишан и рецензиран во објавените трудови и во магистерската
работа.
Кандидатот ги има објавено следните трудови:
Трудови објавени во научни списанија
[1]
Kuzinovski Mikolaj, Cichosz Piotr, Trajčevski Neven, Tomov Mite: Computer aided
engineering of the surface layer in the machining process by material removal, Systems, Journal of
Transdisciplinary Systems Science, Vol. 16, No. 2, pages 25-41, Polish Systems Society, ISSN 1427275X, Wrocław, 2012.
[2]
Pawel Karolczak, Maciej Kowalski, Adam Szmara, Trajčevski Neven: Application
aiding rapid selection of cutting parameters on the example of aluminium alloys turning,
Technological Engineering - International Scientific Journal, year VII, No. 2, pages 15-17, Vedeckotechnická spoločnost při Žilinskej univerzite, ISSN 1336-5967, Slovak Republic, 2010.
[3]
Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Tomov Mite, Cichosz Piotr: Analysis of
hardware and software solutions in function of the reliability of experimental research results during
investigation of cutting forces and temperature in the cutting process, GÓRNICTWO
ODKRYWKOWE, ISSN 0043-2075, Rocznik LI, Nr 3, pages 148-153, Wrocław, Poland, 2010.
[4]
Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Filipovski Velimir, Mite Tomov, Cichosz
Piotr: Monitoring system for automation of experimental researches in cutting, Proceedings, Faculty
of Mechanical Engineering - Skopje, Vol.28, No.2, pages 41-60, 2009.
[5]
Trajčevski Neven, Kuzinovski Mikolaj, Cichosz Piotr: Investigation of temperature
during machining process by high speed turning, Journal of Production Engineering, Vol 12, No.1,
ISSN 1821-4932, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, pages 47-50, Novi Sad,
Serbia, 2009.
[6]
Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Cichosz Piotr: Investigation of cutting forces
during machining process by high speed turning, Journal of Production Engineering, Vol 12, No.1,
ISSN 1821-4932, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, pages 29-32, Novi Sad,
Serbia, 2009.
[7]
Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Filiposki Velimir, Cichosz Piotr: Computer
aided system for investigation of cutting forces and temperature in turning, GÓRNICTWO
ODKRYWKOWE, ISSN 0043-2075, Rocznik XLVIII, Nr 7-8, pages 10-14, Wroclaw, Poland, 2006.
[8]
Trajčevski Neven, Filiposki Velimir, Kuzinovski Mikolaj: Personal computer
interface for temperature measuring in the cutting process with turning, Proceedings, Faculty of
Mechanical Engineering - Skopje, Vol.23, No.2, pages 65-74, 2004.
Трудови објавени во зборници на научни конференции
[9]
Tomov Mite, Cichosz Piotr, Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven: Analysis of the
possible influence in determining of the roughness profile in real non-periodic surfaces by application
of Gaussian and 2RC filters, XXXIII Naukowa Szkoła Obróbki Sciernej, Politechnika Łódzka,
Wydział Mechaniczny, ISBN 83-920269-4-2, pages 359-368, Lodz - Poland, 8-10 September 2010.
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[10]
Tomov Mite, Cichosz Piotr, Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven: Investigation of
the function and influence of Gaussian and 2RC filters to determine of roughness profile on real
periodic surfaces, IV Konferencja Naukowa, Szkoła Obróbki Skrawaniem, Politechnika Łódzka,
Wydział Mechaniczny, ISBN 83-920269-3-4, pages 245-252, Lodz - Poland, 6-8 September, 2010.
[11]
Tomov Mite, Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven: Function on Gaussian and 2RC
filters to determine the roughness profile in real non-periodic and periodic surfaces, 14-th
International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated
Technology" TMT 2010, pages 09-12, Mediterranean Cruise, September 11-18, 2010.
[12]
Trajčevski Neven, Kuzinovski Mikolaj, Cichosz Piotr: Investigation of temperature
during machining process by high speed turning, 10-th International Scientific Conference "MMA
2009", pages 52-55, Novi Sad, Serbia, October 09-10, 2009.
[13]
Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Cichosz Piotr: Investigation of cutting forces
during machining process by high speed turning, 10-th International Scientific Conference "MMA
2009", pages 86-89, Novi Sad, Serbia, October 09-10, 2009.
[14]
Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Cichosz Piotr: Automation of experimental
investigation of physical phenomena in the cutting process by machining with turning, XXXII
Conference on production engineering SPMS 2008, pages 69-72, Novi Sad, Serbia, September 18-20,
2008.
[15] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Fita Stanislaw, Tomov Mite: Monitoring
system in the experimental investigations of the temperature in the cutting process by machining with
turning, Proceedings of the 9-th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations,
pages 427-430, Bled, Slovenia, May 11-12, 2006.
[16]
Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Filiposki Velimir, Cichosz Piotr: Developing
a data acquisition system for force and temperature measurement in the cutting process by machining
with turning, Proceedings of the 8-th International scientific conference "New ways in manufacturing
technologies 2006", pages 78-81, Prešov, Slovak Republic, June 22-23, 2006.
[17]
Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Cichosz Piotr, Tomov Mite: Monitoring
System for Investigation of the Cutting Forces in the Machining With Turning, Proceedings of the 9th International Scientific Conference "MMA 2006 Flexible Technologies", pages 19-20, Novi Sad,
Srbija i Crna Gora, June 15-16, 2006.
[18]
Trajčevski Neven, Kuzinovski Mikolaj, Filiposki Velimir, Cichosz Piotr: Computer
aided measurement of the temperature in the cutting process by machining with turning, Proceedings
of the Scientific Conference with International Participation "Manufacturing and menagement in 21-st
century", pages 129-134, Ohrid, Republic of Macedonia, September 16-17, 2004.

Учество во научно-истражувачки и развојно-истражувачки проекти:
[P1]
Истражување на можностите и точноста на отсликување на геометриската
структура на површината од површинскиот слој со контактни профилометри. Научно-
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истражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република
Македонија, заведен под број 13-977/3-05, 1.7.2006 - 30.6.2009 година.
[P2]
Метрологија на геометриските карактеристики во функција на лабораториите за
калибрација, производните и едукативните процеси. Развојно - истражувачки проект
кофинансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, заведен
под број 03-2135/1 од 25.10.2005 год. Носител на проектот Центар за истражување, развој и
континуирано образование (ЦИРКО).
[P3]
Развој и воведување на методологија за определување на цената на чинење на
услугите и производите во функција од бараното ниво на квалитет. Развојно-истражувачки
проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија,
заведен под број 14-2102/1 од 14.12.2003 год. Носител на проектот Фабрика за опрема и делови
„ФОД” - Новаци Ј.П. „Електростопанство на Република Македонија” ДООЕЛ.

Стручни трудови:
[S1]
Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Софтвер за определување
на цената на чинење на машинскиот час на производната опрема, ДООЕЛ „ ФОД " - Новаци,
Машински факултет - Скопје, октомври 2005 година.
[S2]
Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Дефинирање на
влијанието на параметрите на обработка со режење на процесот на трансформација на
симнуваниот слој во струшка при обработка со стружење, ДООЕЛ „ФОД" - Новаци, Машински
факултет - Скопје, јуни 2005 година.
[S3]
Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Препораки за
елиминирање на проблеми при обработка со стружење, глодање и дупчење за потребите на
ДООЕЛ " ФОД "- Новаци, Машински факултет- Скопје, јуни 2005 година.
[S4]
Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Основни препораки за
примена на поединечните видови резачки плочки, ДООЕЛ „ФОД" - Новаци, Машински
факултет - Скопје, мај 2005 година.
[S5]
Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Основни карактеристики
на обликувањето на предната површина и резачките сечила на поединечните видови резачки
плочки и нивна примена, ДООЕЛ „ ФОД " - Новаци, Машински факултет - Скопје, март 2005
година.
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[S6]
Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Насоки за избор на
резачки алати за обработка со стружење, ДООЕЛ „ ФОД " - Новаци, Машински факултетСкопје, јануари 2005 година.

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ
ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ

Кандидат: д-р Невен Трајчевски
Ред.
број
1
2

3

Ред.
број

1

2

3
4

Наставно-образовна дејност
Научнопопуларна статија во весник
Воведување вежби по нов специјален
(стручен) наставен предмет

Вежби

Научноистражувачка дејност и
стручно уметнички активности
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание опфатено во (SCI/CA/останати)
Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови на
научен собир
Учество на научен собир со реферат
(постер/усно) во земјата и во странство
Одбранета докторска теза

Декември 2013 година

во земјата

Поени
во странство

Вкупно
поени

1 x 0,5

-

0,5

5 x 0,2 + 1

-

2

3x2x0,2
3x2x0,2
2x1x0,2
1х2х0,2
1х1х0,2
1х2х0,2
1х2х0,2
1х1х0,2

-

4,4

(НО) ВКУПНО
Поени
во земјата

во странство

8x3

6,9
Вкупно
поени

24

1х1

9x2

19

1х1,5

1х1,5
3х2

9

1х8

8
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7

Одбранета магистерска работа
Награди-признанија за научни постигнувања
Студиски престој во странство

Ред.
број

Стручно-апликативна и
организационо-развојна дејност

1

Учесник во научен проект
Изработен и рецензиран програмски
пакет
Елаборати и експертизи (стручни
трудови)

5
6

2
3

1х4

4
1х10

2x8
(НИ+СУ) ВКУПНО
Поени
во земјата

во странство

10
16
90
Вкупно
поени

3x5

15

1x3

3

6 x3

18
(САОР) ВКУПНО

(НО+НИ+СУ+САОР) ВКУПНО

36

132,9

IV. ЗАКЛУЧОК
Врз основа на податоците од професионалната биографија, работ¬но¬то искус¬тво и
остварените резултати во наставно-научната и стручната област, Рецензентската коми¬сија
конс-та¬тира дека кандидатот д-р Невен Трајчевски ги испол¬ну¬ва условите за избор во
наставничко звање според конкурсот распишан од Наставно-научниот совет на Воената
академија и според Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Рецензентската комисија смета дека полето на истражување во докторската дисертација и
магистерскиот труд, како и научните дисциплини кои се опфатени во објавените трудови како
резултат на научно-истражувачката работа на кандидатот се тесно поврзани со наставните
содржини од предметите за кои конкурира кандидатот, и го прави подобен за да биде избран за
наставник за предметите за кои конкурира.
ПРЕДЛОГ
По согледувањето на податоците за професионалната биографија, работ¬но¬то
искус¬тво и остварените резултати во наставно-научната и стручната област на пријавениот
кадидат д-р Невен Трајчевски Рецензентската комисија одлучи да даде позитивна оценка
поради неговиот богат и разновиден научно-истражувачки и апликативен опус, како и поради
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континуираниот ангажман во наставно-образовниот процес на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Според табелата за активности кои се бодираат при избор д-р Невен Трајчевски ги
исполнува предвидените бодови за избор.
Затоа со големо задооволство и чест му предлагаме на Наставно-научниот совет на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, кандидатот д-р Невен Трајчевски, да го
избере за НАСТАВНИК, во звањето ДОЦЕНТ во наставно - научното подрачје на Техничкотехнолошки науки и Природно-математичките науки во научното поле електроника,
автоматика и физика во научната област електроника и физика.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Тодор Делипетров, ред. проф. с.р.
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Факултет за природни и технички науки - Штип
_______________________________
д-р Росе Смилески, ред. проф. с.р.
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје - придружна членка
_______________________________
д-р Миколај Кузиновски, ред. проф. с.р.
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Машински Факултет - Скопје
______________________________
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ.
НАУЧНО ПОЛЕ: ОДБРАНА, НАУЧНА ОБЛАСТ: УПРАВУВАЊЕ И КОМАНДУВАЊЕ,
ИНТЕГРАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, ПЛАНИРАЊЕ НА ОДБРАНА И ЗАШТИТА
Со Одлука бр.03-17/260, донесена на 9. вонредна седница на Наставно-научниот совет
на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, придружна членка при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, одржана на 16.12.2013 година, формирана е
Рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите звања во научното подрачје:
Општествени науки, Научно поле: Одбрана, научна област: Управување и командување,
Интегрална безбедност, Планирање на одбрана и заштита на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“ - Скопје, придружна членка при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
во следниот состав:
 д-р Славко Ангелевски, вонреден професор на Воената академија во Скопје, претседател
 д-р Методија Дојчиновски, вонреден професор на Воената академија во Скопје, член
 д-р. Андреј Илиев, доцент на Воената академија во Скопје, член
Конкурсот за овој избор беше објавен во дневните весници „Дневник“ и „Журнал“ на
05.12.2013 година и во предвидениот рок се пријавија следните кандидати:
1. Д-р Горан Василевски
2. Д-р Игор Ѓорески
Врз основа на пријавата и доставената документација и нивното разгледување,
Рецензентската комисија констатираше дека: кандидатите ги исполнуваат условите предвидени
со конкурсот за натамошна евалуација и рангирање.
За таа цел до Наставно-научниот совет на Воената академија комисијата го поднесе
следниот
ИЗВЕШТАЈ
Кандидатот Д-р Горан Василевски, доцент, пполк., кон пријавата ги има приложено
потребните документи, предвидени со Конкурсот за избор на наставник, за што Комисијата
констатира дека истите се комплетни и веродостојни.
Биографски податоци:
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 со чин потпоручник во АРМ. Во
моментов е ангажиран во Министерството за одбрана, во Секторот за човечки ресурси.
Воената кариера ја развивал по следното:
- Командир на пешадиски вод во гарнизонот Тетово од септември 1994 до април 1996
година
- Офицер за обезбедување на врховниот командант од април 1996 до септември 1998
година
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Командир на караула од септември 1998 до октомври 1999 година
Командир на извидувачка чета од октомври 1999 до април 2002 година ( со оваа
единица учествува и во борбените дејства во периодот март-мај 2001 година)
- Офицер за контраразузнавање во Секторот за безбедност и разузнавање при МО од
мај 2002 до јуни 2006 година
- Офицер за НАТО и стратегиска анализа од јуни 2006 до февруари 2009 година
- Раководител на одделение за стратегиска анализа во ВСБиР од февруари 2009
до мај 2012 година
- На моменталната должност, советник за пополна во одделението за резерва од јуни
2012 година
- Во чин потполковник унапреден на 18.08.2010 година
Главната стручност ја поседува на полето на военото командување и раководење и
штабна работа, а област на специјалност му се разузнавањето и безбедноста.
Во текот на кариерата има посетувано и завршено повеќе курсеви, а учествувал и во
проекти од областа на безбедноста во Р.Македонија и странство. Учестувал во следните
проекти: Од 2003 до 2005 година, учествува во тимот на МО кој во содејство со советодавниот
тим на НАТО, работи за планирање и имплементирање на нова структура на воениот
разузнавачки-безбедносен сегмент и истата на 24.03.2006 година ја презентира пред
акредитираните воени претставници во Р.Македонија а на 05.08.2006 година, во присуство на
тогашниот МО и пред медиумите во земјата; Во 2006 година, со свое излагање учествува на
конференција во организација на Женевскиот центар за демократска контрола на армиските
сили (DCAF), одржана во Собранието на Република Македонија; Дел е од тимот на ВСБиР што
учествува во координациите за подготовка на првата конференција за SEEMIC (South East
European Military Intelligence Cooperation) одржана во Букурешт, Р.Романија во октомври 2010
година, а учествува и на потписничката конференција одржана во Белград, Р.Србија во мај
2011 година; Координирал, подготвувал и учествувал во реализацијата на договори за
билатерална воено-разузнавачка соработка со неколку земји членки на НАТО.
Кандидатот доцент д-р Василевски во досегашниот период учествувал на повеќе
курсеви од областа на разузнавањето и безбедноста во САД, Холандија (Центар за обука на
офицери за мисиите на ОН), Италија и СР Германија. Во 2006 година запишува
последипломски студии на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ на Институтот за безбедност,
одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје. На 05.05.2009 година, го одбранил
магистерскиот труд на тема: „Придонесот на разузнавачко-безбедносните системи во
креирањето на политиката за национална безбедност“ - со што се стекнал со звање магистер
од областа на безбедноста.
На 29.07.2009 година е избран за соработник на Воената Академија во Скопје по
предметот „Компаративни системи на национална безбеност“, за учебната 2009/2010 и
2010/2011 година.
На ден 29.02.2012 година, успешно ја одбрани докторскта дисертација на тема:
„Разузнавачко-безбедносните системи во остварувањето на националната и
меѓународната безбедност“ и се стекнува со звање доктор од областа на безбедноста.
-
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Со одлука на рецезентска комисија од 24.01.2013 година избран е за наставник во звање
Доцент по интегрална безбедност при МИТ Универзитетот-Скопје (МИТ Универзитет, акт бр.
0204-101/1 од 28.01.2013 година.
Од октомври 2012 избран е за надворешен соработник на ВСШ Бизнис Академија
Смилевски и е член на тим во истражувачкиот проект „Развивање стратегиски фокусирана
организација на конкурентност“, во организација на посочената образовна установа.
Досега ги има објавено следните стручни трудови:
4. Горан Василевски, труд со наслов: „Етно-религискиот фактор по безбедноста на
Балканот“ - Зборник на трудови Универзитет „Св.Кирил и Методиј”, Скопје, 2010,
стр.231-248, ISВN 978-608-4508-63-2
5. Горан Василевски, труд со наслов „Развојот на економијата и нејзиното влијание врз
безбедноста во регионални и меѓународни рамки“ – Национална универзитетска
библиотека „Св.Климент Охридски“, Скопје 2012, стр 12, ИСБН 978-4589-12-9
6. Горан Василевски, труд со наслов „Military or Non-Military Security“, Безбедносни
дијалози, Година 3, бр.2; Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир,
Скопје, 2012, стр 75 ISSN 1857-7172
Активно го владее англискиот, а го познава и италијанскиот јазик-основен степен (ги
владее бугарскиот и јазиците од поранешните југословенски простори).
Кандидатот Д-р Игор Ѓорески кон пријавата ги има приложено потребните
документи, предвидени со Конкурсот за избор на наставник, за што Комисијата констатира
дека истите се комплетни и веродостојни.
Биографски податоци:
Кандидатот д-р. Игор Ѓорески е роден на 30 март 1975 година во Прилеп. Основното
образование го завршува во родното село Обршани, а средно образование завршува во Прилеп.
Во 1993 година се запишува на Универзитетот „Св. Кирил и Методија“ на Филозофскиот
факултет во Скопје на Институтот за одбранбени и мировни студии (сега Институт за
безбедност, одбрана и мир) при што се здобива со звањето дипломиран професор по одбрана и
заштита. Постдипломски студии запишува на истиот факултет во 1999 година. Во 2006 година
успешно го одбранува својот магистерски труд под наслов „Раководење, менаџмент и
лидерство во раководењето со одбраната на Република Македонија“, а со научен степен доктор
на одбрана се стекнува во 2012 година со успешната јавна одбрана на докторатот на тема
„Управување и раководење со системот за одбрана на Република Македонија“.
Во 1999 година стапува во Школата за резервни офицери на АРМ, а во 2000 година е
распореден на должност во гарнизонот во Битола при Центарот за обука на родот пешадија.
Како државен службеник во Министерството за одбрана на Република Македонија е од 2007
година до денес. Со рестартирањето на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ од
страна на Матичната комисија е избран за Соработник, по предметите „Организација и
менаџмент“(акт на ВА бр.03-39/29 од 11.03.2010 и акт на ВА) и „Ресурси, мерки за заштита и
спасување и снабдување во кризни услови“, (акт на ВА бр.03-39/28 од 11.03.2010). Во 2012
година од страна на Наставно научниот совет на Воената академија е реизбрана за соработник
по истите предмети (акт на ВА 03-18/265 од 19.10.2012).
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Наставно –образовна дејност:
Кандидатот д-р Игор Ѓорески одговорно, стручно, квалитетно и креативно ја
организирал и изведувал наставата и вежбите во рамките на првиот циклус на студии на
Воената академија по предметите „Организација и менаџмент“ (прва година) и „Ресурси,
мерки за заштита и спасување и снабдување во кризни услови“ втора година).
Во рамките на професионалното ангажирање и планско програмските активности на
кандидатот во Министерството за одбрана, треба да се истакне дека активно е вклучен во
проектите кои се од значење за евроатлантските интеграции на Република Македонија. Од 2007
година, континуирано учествува во подготовката на Годишна програма за членство на
Република Македонија во НАТО; во изработката на документите кои произлегуваат од
Процесот на планирање и анализа на НАТО– PARP, како Прегледот на севкупната ПзМ
интероперативност на Република Македонија, во анализата на Партнерските цели и во
експертските билатерални разговори кои се одржуваат секоја година во Република Македонија.
Ангажиран бил и како носител на голем број активности во кои се разработува
проблематиката со планирањето во одбраната и заштитата, управувањето, раководењето и
командувањето и безбедноста. Активно беше вклучен во подготовката и изработката на
Стратегијата за одбрана на Република Македонија која е донесена во 2010 година и во
Долгорочниот план за развој на одбраната 2011-2020 година. Во 2008 година, како претставник
од Министерството за одбрана, активно учествува во изработката на Армиската доктрина за
планирање – АРМД 05, и во Проектот за доктрини и научени лекции во АРМ, во 2009 година (
акт бр. 10/1-30/29 од 08.07.2009 година). Во 2007-2008 година е дел од МО во експертскиот тим
на меѓуресорската работна група на Владата за подготовка на Стратегијата за национална
безбедност на Република Македонија. Со решение на МО бр.02-5653/1 од 15.09.2008 година
определен е за член на интегрираниот проектен тим за развој на Регионалниот тренинг центар
за комуникации. Со решение на МО 02-3176/1 од 06.06.2012 година определен е за член на
уредувачкиот одбор за подготовка на Белата книга на одбраната на Република Македонија 2012
година.
Активно беше вклучен во изработката на проектот под водство на доц.д-р Александар
Главинов „Climate Vulnerability assessment“, Republic of Macedonia, South East European Forum
of Climate Change Adaptation (SEEFCCA), 2012, Publisher: Macedonian Red Cross.
Кандидатот има извршено и рецензија на повеќе трудови на во рамките на
конференцијата MILCON организирана од Воената академија (2 рецензии).
За време на својот професионален ангажман има изработено и повеќе елаборати, студии
и експертизи поврзани со развојот на одбранбените реформи, со учеството на АРМ во
меѓународни мисии, со планирањето на одбраната и и заштитата и слично заведени во
деловодство на МО под број: 10/1-4767/1 од 20.07.2011; 10/1-37/47 од 07.11.2011; 02-3449/1 од
22.06.2012; 10/1-1504/3 од 27.03.2012; 10/1-40/30 од 24.11.2012; 10/1-39/399 од 23.11.2012; 11/1177/1 од 03.01.2013; 11-2051/1 од 02.04.2013.
Исто така, каднидатот д-р.Ѓорески има изготвено повеќе извештаи од анализи и истите
се заведени во деловодство на МО под број: 10/1-34/40 од 30.10.2007; „д“ 09/3-491/1 од
27.08.2008; 09-5763/1 од 17.09.2008; 10/1-30/15 од 29.04.2009; „д“ 10-82/3 од 14.08.2009; 10/130/102 од 31.12.2009; 10/1-32/10 од 02.02.2010; 10/1-1029/2 од 09.02.2010; 10/1-32/58 од
02.07.2010; инт.10-393/1 од 09.07.2010; 10/1-33/48 од 13.08.2010; 10/1-33/58 од 27.09.2010; 10/1-
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33/64 од 15.10.2010; „д“ 10/1-112/5 од 28.02.2012; 10/1-1504/1 од 29.02.2012; 10-596/1 од
06.09.2012 ; „и“ 11-355/1 од 02.04.2013; 11/1-3715/1 од 09.07.2013; 11-3239/1 од 11.06.2013; 11173/107 од 07.06.2013; 11/1-5949/1 од 22.11.2013; 11/1-5956/1 од 22.11.2013; .
Професионалната едукација и надградба на кандидатот се огледа преку учеството на
бројни домашни и меѓународни конференции, курсеви, обуки и семинари. На дел од
домашните конференции, се јавува истовремено и како член на организационите секретаријати
и како учесник - презентер на истите. Како позначајни домашни конференции во кои се
појавува како член на организационен одбор, но и како предавач-презентер би ги издвоиле
следните:
-

-

-

-

-

-

-

The U.S. - Adriatic Charter Defense Ministerial Meeting held in Ohrid, June 13-14, 2013
(член на организациониот Секретаријат на Конференцијата и учесник на истата);
„South East Europe Clearing House Conference“, 21-23 June 2010, SKOPJE (сопствено
излагање на тема “Defence Reforms”);
Меѓународна научна конференција за родова рамноправност и родова застапеност,
Скопје, 23-24 Април 2013 година (сопствен труд „ Human Resources Management and
Gender Reprezentation in Defence Decision - Making Proces “ и сопствено панел
излагање);
“Smart Defence / Pooling & Sharing in SEE: Identified common projects”, 25-27
September, Poljce, Bled, Slovenia.(сопствено излагање на тема „ Smart Defence /
Pooling & Sharing in SEE: Identified common projects”);
Научно-стручна расправа по “Предлог на Белата книга на одбраната 2012“, Скопје,
09 јули 2012 година, (организатор) (решение на МО 02-3/85 од 22.06.2012 година);
12th SEEC Conference – Forum for Western Balkans Defence Cooperation – “Regional
Cooperation in the Wester Balkans – Smart Defence and Pooling&Sharing”, Skopje, 0204 July 2012 Republic of Macedonia;
First Annual International Conference – Global Security and Challenges of 21st Century,
MIT University, Makedonski Brod, Jun 2012. (сопствен труд и сопствено панел
обраќање на тема “Year of Revolutions – Awaiking of Middle East and Fear of Arab’s
Revolutionary Spirit”);
„Прва научно - стручна конференција MILCON 2012“, Воена академија „Генерал
Михаило Апостолски“ и Министерство за одбрана, Скопје, мај 2012 (сопствено
излагање на тема „Процес на донесување на одлуки во Министерството за
одбрана“);
Полско - македонска политичко-воена експертска конференција, “Модернизација на
АРМ со користење на полското искуство“, Скопје, 23-24 април 2012 година;
The U.S. - Adriatic Charter Defense Ministerial Meeting held in Skopje, March 29, 2012
(член на организациониот Секретаријат на Конференцијата и учесник на истата);
“Southeast Europe Regional Support to ISAF- Afghanistan Post 2014”, January 2012,
Podgorica, Montenegro. (сопствено излагање на тема „Contribution of the Republic of
Macedonian in ISAF”);
„SEEGROUP Conference“ Held in Skopje October 2008;
„ACO/PCC Military Cooperation Coordination Conference“, September 2007, SHAPE,
Мons, Belgium, (добиен сертификат и сопствено излагање за активностите и
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настаните на Република Македонија како партиципиент и земја домаќин во рамките
на ПзМ).
Како позначајни курсеви и семинари на кои има учествувано кандидатот д-р.Игор
Ѓорески би ги издвоиле следниве:
Држење на брифинзи на англиски јазик, 12-16.09.2011 година во Скопје, Армија на
Република Македонија, Команда за обука, Центар за странски јазици, 2011 година;
- George C. Marshall European Center for Security Studies – English As A Foreign
Language, October - November, 2009 Garmish – Partenkirchen, Germany;
- George c. Marshall European Center for Security Studies - Intermediate Microsoft Office
Computer Training, October - November, 2009 Garmish – Partenkirchen, Germany;
- Pass - leadership Course, “George C Marchall Center”, 22.09 – 19.12. 2009, Garmich –
Parterkirchen, Germany;
- NORDCAPS BALCIMIC 2009 course, June 2009, Ohrid;
- Political directors meeting of South East Europe, held in Skopje, March 2009;
- Семинар на тема „Одржување на силите во мисија“ и „Логистичка поддршка во
структурата на силите“, (МКД 0600/)601), 03-05. 09 2008 година, Скопје. (акт бр.0302/638 од 20.08.2008 година);
- Military Training Assistance Program - English Course NATO STANAG 6001 (Edition
2), January – May 2008, Borden, Canada.(добиено признание доставено во прилог
преведено на македонски јазик и заверено од овластен судски преведувач);
- Стратешко планирање МК 604 од 4-6 декември 2007 година, Скопје Македонија;
- IMS/PCC курс за фамилијаризација, септември 2007, NATO HQ Брисел и SHAPE
Монс Брисел;
- Joint operations symposium, септември 2007, Скопје;
- Команда за регрутација при КОВ на САД, МК-594 јуни 2007, Скопје.
Кандидатот д-р.Игор Ѓорески на покана од Министерството за надворешни работи има
одржано Групни подготовки на вработените во Министерството за надворешни работи пред
нивно упатување на работа во дипломатско конзуларните претставништва на Република
Македонија, на тема „Одбранбените реформи на Република Македонија“во мај 2009 година.
Акт бр.10/1-30/19 од 14.05.2009 година.
-

На покана од Министерството за обрана на Црна Гора кандидатот учествувал во
експертски разговори од областа на одбранбената политика и планирање, Подгорица, Црна
Гора, 14-15 април 2009 година и одржал обуки за „Процес на изработка на стратегиски
документи и стратегиско планирање“ и „ Стратегиски одбранбен преглед 2004“. Акт бр. 10/130/15 од 29.04.2009 година.
Кандидатот, свое обраќање на тема „Security and Defence Policy of the Republic of
Macedonia“ има и во рамките на Студиска посета на Сениорскиот курс 121 од НАТО од
колеџот за одбрана од Рим на Република Македонија, 11-13 декември 2012, Скопје, при што
доби Признание за одржаното предавање од командантот на NATO Defence College Lieutenant
General Arne Bard DALHAUG;
Кандидатот има добиено признание за постигнати високи резултати во рамките на
„Military Training Assistance Program - English Course NATO STANAG 6001 (Edition 2)“, January
– May 2008, Borden, Canada.

1268

Кандидатот со решение на министерот за одбрана и акт бр.10/1-33/64 од 15.10.2010
задолжен е да раководи со подготовките и да го реализира семинарот наменет за „Студиското
патување на група студенти од Албанскиот одбранбен колеџ во Република Македонија“, од 11
до 12 октомври 2010 година во Скопје, на кој семинар има и сопствено сопствено излагање на
тема „Defence Reforms and Priorities”.
Кандидатот активно го владее англискиот јазик за што потврда се бројните дипломи и
сертификати за негово познавање. Има завршено професионална обука по програмите Excel,
Ms Word, Power Point, Internet во Маршал Центар, 2009 година во Гармиш – партеркирхен,
Германија.
Како што може да се види, наставно-образовната активност и работата на развојот на
современата наставна база се поклопува со научно-стручниот развој на д-р Игор Ѓорески во
изминатиот период, што во иднина ќе придонесе за поуспешно реализирање на наставните
задачи и за развој на наставно-научните области и предметите за кои кандидатот е пријавен да
биде избран во наставно-научно звање.
Научно истражувачка работа:
Во рамките на својата научно истражувачка работа, кандидатот д-р. Игор Ѓорески има
остварено студиски престој во рамките на George C. Marshall Europian Center for Security
Stadies – Leaders Program In Advansed Security Stadies 09 - 10, 25 September – 18 December 2009,
Garmish – Partenkirchen, Germany при што има доставено диплома и официјален препис од
програмата преведени на македонски јазик и заверени од овластен судски преведувач.
Во коавторство со проф.д-р Зоран Нацев во 2013 година ја издава книгата
„Управување со системот за одбрана на Република Македонија“, во која стручно се
разработува проблематиката поврзана со планирањето на одбраната и заштитата, со
управувањето и раководењето со системите за безбедност и за одбрана, како и командувањето
со АРМ.
Во коавторство со професори од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во
Скопје има издадено повеќе Интерни скрипти од предавање и вежби и заведени во
библиотеката на Воената академија и тоа:
-

-

-

-

Менде Солунчевски и Игор Ѓорески, Организација и менаџмент“, Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип – Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, 2010.
Заведено во библиотека на ВА под бр.430;
Александар Главинов, Игор Ѓорески и Александар Петревски, „Типологија на цивилни
несреќи и мапирање на ризици“ – Прв дел, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип – Воена
Академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, 2011. Заведено во библиотека на
ВА под бр. 434;
Менде Солунчевски и Игор Ѓорески, „Ресурси, мерки за заштита и спасување и
снабдување во кризни услови“,Универзитет „Гоце Делчев“, Штип – Воена Академија
„Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, 2012, Заведено во библиотека на ВА под бр.
Менде Солунчевски и Игор Ѓорески, Организација и менаџмент“ – Прв дел – прашања
и вежби, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип – Воена Академија „Генерал Михаило
Апостолски“, Скопје, 2011. Заведено во библиотека на ВА под бр.448;
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-

Менде Солунчевски и Игор Ѓорески, Организација и менаџмент“ – Втор дел – одговори
на прашања и вежби, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип – Воена Академија „Генерал
Михаило Апостолски“, Скопје, 2011. Заведено во библиотека на ВА под бр.449;

Трудови објавени во меѓународни научни списанија/списанија со меѓународен
уредувачки одбор:
1. Igor Gjoreski, Toni Petreski, “New Era of Compromise of Values in the Middle East
Countries or Phase of Global Domination Ends”, Contemporary Macedonian Defence,
vol. 25, December 2013.
Во изворниот научен труд е обработена проблематиката поврзана со настаните
од Блискиот Исток и Северна Африка и редефинирањето на интересните сфери на
влијание помеѓу големите сили. Притоа авторот преку научно истражување ги
претставува актуелните геополитички и безбедносни случувања кои доведоа до
промените во земјите од Блискиот Исток и Северна Африка со акцент на
новопојавените предизвици на кои е потребен одговор во наредниот период.
Посебно акцентот го става на предизвиците поврзани со постигнувањето на траен
мир на Блискиот Исток, стопирањето на нуклеарните амбиции на Иран, растечкиот
исламски радикален фундаментализам, борбата за енергенсите и други, кои
остануваат главен предизвик околу кој се „води борба“ за доминација во овој
Регион.
2. Игор Ѓорески, „Јасмин револуција“ – Првата автентична револуција во арапскиот
свет
–
Тунис,
Безбедносни
дијалози
бр.4,
Скопје,
2011.
http://sd.fzf.ukim.edu.mk/pdf/BD4_WEB.pdf.
Во стручниот труд разработена е проблематиката со првата од низата на т.н.
револуции во земјите од МАГРЕБ при што на стручен и научен јазик се претставени
изворните причини кои доведоа до настаните во Тунис надополнети со улогата и
влијанието социјалните мрежи и мобилната телефонија. Исто така, прикажан е и
интересот на западните сили и нивното влијание во конечното разрешување на
ситуацијата во Тунис. Она што ја изненади Европа и САД е тоа дека никој не
предвиде дека работите во Тунис ќе се одвиваат толку бргу, дека ќе отидат толку
далеку и дека толку драстично ќе се драматизираат како на филмска лента. Ниту на
опозицијата, ниту на владејачката гарнитура, ниту на стручњаците ниту на
разузнавачките служби, дури и на самите тунижани не им беше потполно јасно што
ќе се случи во наредниот период. Револуцијата која се случи во Тунис не влијае
само на арапско – муслиманските земји туку има влијание и врз новиот распоред на
силите целиот свет.

3. Igor Gjoreski and Biljana Avramoska - Gjoreska, Regional Cooperation and Integration of
Western Balkan Countries into NATO and EU, Global Politican – USA 2012,
http://globalpolitician.com/27261-balkans-eu-europe-nato-enlargement.
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Во овој труд тежиштето на истрашувањето е ставено на интеграцијата на
Република Македонија и на земјите од регионот на ЈИЕ во евроатлантските
организации кое е од пресудно значење за стабилизацијата и развојот на регионот,
за политичката метафора на Балканот, која, исто така, историски и политички се
менувала во текот на минатото. Меѓутоа она што е карактеристично за овој регион е
тоа што не постои константност на национализмот и насилството, иако тоа е
неговата примарна содржина. Метафората е во согласност со политичкиот и
историскиот контекст кој се менувал, онака како што се менувала и неговата
содржина, како што се менувала содржината на евроатлантската заедница. Од една
страна, ЕУ и НАТО имаат инвестирано значителни ресурси во регионот и понатаму
ги потврдуваат заложбите за проширување. Од друга страна, не-интеграцијата
вклучува значителни негативни политички, економски и психолошки последици врз
засегнатите земји, а моментално има и се очекува во иднина да има и поголемо
негативно влијание врз европската безбедност.
Трудови објавени во меѓународни научни публикации:
1. Igor Gjoreski, PhD „Security Dilemmas and Geopolitical Trends After the Arab Spring and
Position of the Power Countries in the Middle East“, International Scientific Conference,
“The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic
Integration”, Faculty of Security - Skopje, Book of Abstracts, 05-08, June, 2013, Ohrid;
Во овој стручен труд претставени се безбедносните дилеми и предизвици со кои
се среќаваат не само западните сили и САД од една страна, Русија и Кина од друга
страна, туку и земјите од МАГРЕБ и Блискиот Исток. Развојот на случувањата со
примена на политичките, економските и воените механизми од страна на големите
сили, ги актуализираа дилемите на Блискиот Исток, односно дали постои
редефинирање на стратегиските интереси помеѓу САД и Запад од една страна и Русија
и Кина од друга страна. Дали замената на долгогодишните докажани сојузнички
автократски секуларни режими, со происламски верски настроените водачи на
организацијата Муслимански браќа ќе донесе мир, демократија и почитување на
човековите права во овој регион или не? Дали крвавата граѓанска војна во Сирија
всушност е одраз на политичката и економската борба помеѓу САД и Запад од една
страна и Русија, Кина, Индија од друга страна за контрола на резервите на нафта и гас.
На тој начин претставени се настаните кои добиваат нова димензија со „Арапската
пролет“, а чија разрешница допрва следи.
2. Igor Gjoreski, PhD, Toni Petreski, PhD, Biljana Avramoska–Gjoreska, MA “Human
Resources Management and Gender Reprezentation in Defence Decision - Making Proces“;
International Scientific Conference, "Gender Equality and Gender Perspective in Defence and
Security", Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, Skopje, 23-24 April 2013,
(сопствено панел излагање).
Во научниот труд анализиран е процесот на управување се човековите ресурси во
Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија со посебен акцент на
застапеноста на жените во МО и во АРМ и нивната застапеност во управувањето,
раководењето и командувањето со истите. Практиката покажува дека сите аспекти на
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менаџирањето на човечките ресурси придонесуваат за успешен развој и одржување на
оперативните сили и способности. Досегашното ниво на застапеност на жените во
раководниот кадар, а со тоа и во одлучувањето не е на задоволително ниво. Поради тоа,
во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија се прават напори
да се подобри половата застапеност во раководењето и одлучувањето. Ефикасното и
ефективно раководење и управување со системот на одбраната и вооружените сили на
Република Македонија бара методолошки заснован процес на донесување на одлуки.
Светската практика покажала и докажала дека добро воспоставен, аналитички потврден
и избалансиран процес на донесување на одлуки е клучот на ефективното раководење.
3. Игор Ѓорески, „Либиската опозиција- финансирање, снабдување со оружје и
поддршка“, Меѓународен годишник на факултетот за безбедност, во Скопје, 2012
година, (прегледен научен труд);
Во овој прегледен научен труд направен е обид да се анализира приридата на
силите кои се појавија во Либија за време на владеењето на Гадафи, кој нив ги обучува,
финансира, поддржува и кој со нив манипулира. Даден е приказ на природата на
заткулисните игри за моќ, на длабоко скриените структури и економски интереси во
регионот на Блискиот Исток и Северна Африка, вклучувајќи ги интересите на САД,
Франција, Обединетото Кралство, Израел и арапските држави кои се актуелни подолго
време.
4. Ass. Marjan Gjurovski, MA, Igor Gjoreski, PhD, Biljana Avramoska-Gjoreska, MA, Toni
Petreski, PhD, “The Influence оf Migration on Materialisation of Political and Military Power
of the States“, International Scientific Conference „Migration and Labur Market“, Krusevo,
Republic of Macedonia, October 19-20, 2012;
Во овој стручен труд претставена е влијанието на миграцијата врз
ефектуирањето на политичката и воената моќ на државите. Миграцијата е присутна
помеѓу народите уште од појавата на првите племенски заедници. Во минатото
миграцијата на народите предизвикувала дисбаланс помеѓу политичката и военат моќ
на државите. Дали овој тренд е присутен и денес? Какво е неговото влијание денес врз
политичката моќ на земјите? Како миграцијата влијае врз ефектуирањето на воената
моќ? Дали миграционата политика на државата влијае врз креирањето на одбранбената
политика на државите? Ова се предизвици со кои се соочуваат голем број на држави, а
најмногу последиците од миграцијата ги чувствуваат малите и недоволно економски
развиени земји. Во тој контекст секако исклучок не е и Македонија чија геополитичката
положба овозможила миграционите движења да остават свои траги врз нејзината
политичка и воена моќ.
5. Aleksandar Glavinov, PhD, Oliver Andonov, PhD, Igor Gjoreski, MA,Urim Vejseli, MA
“Mutual Connection Between Dissasters Development and Countrie’s Security”, International
Science Conference – Security and Euro Atlantic Perspectives of the Balkans, Faculty of
Security – Skopje, Ohrid May, 2012.
Во стручниот труд дадена е взаемната поврзаност на несреќите и катастрофите со
економскиот, социјалниот и другиот развој на општеството. Искуствата и научените
лекции од минатите несреќи не упатуваат на заклучок дека несреќите, и покрај својата
деструктивност што ја манифестираат, влијаат позитивно на развојот на економскиот
потенцијал на општеството. Природните несреќи во најголем случај не можат да се
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спречат, но можат да се намалат последиците врз луѓето од истите. Несреќата од една
страна може да ги уништи планираните развојни иницијативи, а од друга страна да
создаде можности за развој. Најголем дел од иновациите кои се креираат за навремено
предвидување на несреќите најдуваат своја практична примена и во секојдневниот
живот на луѓето. Исто така појавата на катастрофи од големи размери ја намалува и
безбедноста на земјата, посебно на оние земји кои што имаат лимитирани ресурси.
Накратко претставен е нов концепт на взаемната поврзаност помеѓу несреќите, развојот
на општеството и безбедноста на земјата.
6. Igor Gjoreski, MA, Nened Tanevski, MA, Mende Soluncevski, PhD, “Year of Revolutions –
Awaiking of Middle East and Fear of Arab’s Revolutionary Spirit”, First Annual International
Conference – Global Security and Challenges of 21st Century, MIT University, Makedonski
Brod, Jun 2012. (сопствено панел обраќање);
Во овој научен труд прикажана е ситуацијата во земјите од Арапскиот свет и
домино ефектот за кој кој ги зафати тие земји. Земјите од Арапскиот свет по многу
нешта се разликуваат една од друга и поради тоа во различните земји се бараат и
различни начини како да се решат проблемите и кризите. Во Тунис и Египет клучен
момент беше одлуката на воениот естаблишмент да не се меша на улица и поради тоа и
т.н. револуции успеаја и автократите си заминаа од власт. Додека во Сирија,
ситуацијата се усложни, а во Либија премина во крвава граѓанска војна вклучувајќи ја и
надворешната воена интервенција на САД и некои европски земји. Настаните кои се
случија во земјите од арапскиот свет и посебно воената интервенција во Либија
наметнаа повеќе дилеми. Се чини дека досегашната пракса на војување веќе не е
функционална во време на перманентен конфликт. Како големите сили ќе реагираат и
како ќе се раководат во заштитата на сопствените интереси се чини дека тоа исто така
ќе биде предизвик на новото време.
Трудови објавени во домашни научни публикации:
1. м-р Игор Ѓорески, доц.д-р Александар Главинов, доц.д-р Драге Петрески,
„Радиоактивната контаминација од нуклеарните акциденти и нејзиното влијание врз
безбедноста на луѓето“, Зборник на трудови при универзитетот МИТ, Скопје 2012.
2. М-р Игор Ѓорески, доц. д-р Менде Солунчевски, доц-д-р Александар Главинов,
„Процес на донесување на одлуки во Министерството за одбрана“, Прва научно стручна конференција MILCON 2012, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“
и Министерство за одбрана, Скопје, мај 2012. (сопствено панел излагање);
3. М-р Игор Ѓорески, „Ерозија на транснационалното право и ново преструктуирање на
глобалната безбедност“, Годишник на факултетот за безбедност, „Ван Гог“, Скопје,
2011 година, (УДК:327.36 (4-672 НАТО),
http://www.fb.uklo.edu.mk/dokumentizaweb/Godisnik%20konecen%202011.pdf,
(прегледен научен труд);
4. м-р Игор Ѓорески, доц.д-р Менде Солунчевски, “Основа на лидерството и разлики
помеѓу менаџментот и лидерството“, Зборник на трудови при универзитетот МИТ,
Скопје 2012.
Трудови објавени во домашни научни и стручни списанија
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1. Игор Ѓорески и Билјана Аврамоска, „Евроатланските интеграции – мост на земјите од
Западен Балкан на патот кон Европа“, Современа македонска одбрана, бр. 22 од
декември 2011;
2. „Основни принципи и закони на лидерството“, Современа македонска одбрана, бр. 21
од април 2011;
3. „Техники на лидерството“, Современа македонска одбрана, бр.18, 2009;
4. „Менаџмент и лидерство во раководењето со одбраната“, Современа македонска
одбрана , бр 17.
Научнопопуларна статија во стручно-методско списание во земјава:
1. Игор Ѓорески, „Египќани против Египќани“- Улогата на Западот и САД во
„револуцијата“ во Египет, ШТИТ, број 49, септември 2013;
2. Игор Ѓорески, „Концептот на НАТО за “Smart Defence” и Република Македонија“,
ШТИТ, број 40, декември 2012;
3. Игор Ѓорески, „Република Македонија по самитот на НАТО во Чикаго – ден потоа“,
ШТИТ, број 35, јули 2012;
4. Игор Ѓорески и Александар Главинов, „Организирање на местото на
несреќата/катастрофата“, ШТИТ, број 34, јуни 2012;
5. Игор Ѓорески и Александар Главинов, „Односот со медиумите на местото на
несреќата“, ШТИТ, број 30, февруари 2012;
6. Игор Ѓорески и Александар Главинов, „Цената на современото војување и современиот
војник“, ШТИТ, број 29, јануари 2012;
7. Александар Главинов и Игор Ѓорески, „Процена на ризици, мапирање на ризици и
справување со големи инциденти, катастрофи и несреќи“, ШТИТ, број 27, ноември
2011;
8. „Медиумската војна на меѓународниот фактор и одговорот на БАШАР АЛ АСАД“,
ШТИТ, број 25, септември 2011;
9. „Владеењето на законот на племињата - еден месец масакар во Хама или 40 години
граѓанска војна како во Либан?“, ШТИТ, број 24, август 2011;
10. Концептот на НАТО силите за одговор – НРФ и учеството на Република Македонија во
колективната самоодбрана на НАТО“, ШТИТ број 23, јули 2011;
11. Игор Ѓорески и Александар Главинов, „ЛИБИЈА – Case Study за ново преструктуирање
на глобалното безбедносно организирање“, ШТИТ, број 21, мај 2011;
12. „Концептот на борбените групи на ЕУ и учеството на Република Македонија во ЕУ БГ
2012/II“, ШТИТ број 19, март 2011;
13. „Колку „тежат“ современата армија и современиот војник“, ВНАТРЕШЕН ПАТНИК,
бр.5 октомври 1996.
Научнопопуларна статија во стручно-методско списание во странство:
1. Igor Gjoreski, “Vojni poligon Krivolak u Makedoniji: uslovi kao u Avgamistanu I Afriku”,
PARTNER, мjesečnik o evroatlanskoj integracii i odbrani, br 46, april, 2012, Ministrarstvo
odbrane Republika Crna Gora.
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2. Igor Gjoreski, “Makedonija deset godina u misijama mira”, PARTNER, мjesečnik o
evroatlanskoj integracii i odbrani, br 45, fevruar, 2012, Ministrarstvo odbrane Republika Crna
Gora.
3. “Na clanstvo ceka od 1993”, PARTNER, мjesečnik o evroatlanskoj integracii i odbrani, br 43,
30 decembar 2011, Ministrarstvo odbrane Republika Crna Gora.
4. „Učešće Makedonije u bezbjednosnim projektima EU”, PARTNER мjesečnik o evroatlanskoj
integracii i odbrani, br 42, 30 nоvembar 2011, Ministrarstvo odbrane Republika Crna Gora.
\
Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање
Р
Ред.
Б

ПОЕНИ
НАСТАВНО ОБРАЗОВНА
ДЕЈНОСТ

бр.
1.

Интерна скрипта од вежби

2.

Научнопопуларна статија во
стручно-методско списание

3.

ВО
ЗЕМЈАТА

ВО
СТРАНСТВО
2x2

13x0,5

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

ПОЕНИ

2x2=4
4x0,5

8,5

2x0,2x3+1
2x0,2x4+1

2x0,2x3+1=2.2
2x0,2x4+1=2.6

2x1

2x1=2

Рецензент на труд од областа
на наставнообразованата дејност
(СЦИ/ЦА/останати)

4.

MILCON
Вкупно

19,3

Р
ед.
б

ПОЕНИ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА
ДЕЈНОСТ И СТРУЧНО
УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ

р.

ВО
ЗЕМЈАТА

ВО
СТРАНСТВО

ПОЕНИ

1.

Прегледен труд (СЦИ/ЦА/
меѓународен уредувачки одбор)

2х2

2х2=4

2.

Труд со оригинални научни
резултати, објавени во научно
списание
опфатено
во

1x3

1x3=3
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(СЦИ/ЦА/меѓународен
одбор)

3.

уредувачки

Труд со оригинални научни
резултати, објавени во зборник од
трудови на научен собир(СЦИ/ЦА/
меѓународен уредувачки одбор)

1x3

1x3=3

4.

Одбранета докторска теза

1x8

8

1x8=8

5.

Одбранета магистерска работа

1x4

4

1x4=4

6.

Учесник во научен проект
(максимум во три проекти)

2x1

7.

Студиски престој во странство

2x1=2
1x8

1x8=8

Вкупно

32

Р
ед.

ПОЕНИ

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА
ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО –
б
РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

р.
1.

Книга

2.

Труд во стручно
популарно) списание

(научно-

3.

Труд објавен во зборник на
трудови на стручен собир

4.

Стручни награди и признанија

ВО
ЗЕМЈАТА

ВО
СТРАНСТВО

ПОЕНИ

1x10

1x10=10

4x2

4x2=8

4x2

4x2=8
1x4

1x4=4

Вкупно

30

ВКУПНО
НО +НИ+СУ+САОР

81,3

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите елементи и најде
дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при рангирањето на кандидатот д-р
Игор Ѓорески е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 81,3 поени.
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Во склад со приложените биографските податоци на кандидатите и врз основа на
извршената евалуација, комисијата го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Кандидатот доцент д-р Горан Василевски, потполковник, е веќе избран во наставнонаучно звање доцент на приватниот Универзитет „МИТ“. Со оглед на фактот дека Воената
академија нема склучено мемораднум-договор за соработка со оваа институција, комисијата не
е во состојба да му предложи на ННС на Воената акдемија да го потврди изборот во наставно
научно звање доцент.
Комисијата смета дека кандидатот д-р Игор Ѓорески, вработен во Министерството за
одбрана, се развива во солиден и перспективен научен работник, претставник на помладата
генерација на научни кадри на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.
Во склад со продолжување на континуитетот во наставно-образовната дејност на
Воената академија, комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на Воената академија
„Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, кандидатот д-р Игор Ѓорески, да го избере во
наставно-научно звање насловен доцент во научното подрачје: Општествени науки, Научно
поле: Одбрана, научна област: Управување и командување, Интегрална безбедност, Планирање
на одбрана и заштита.
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1. Д-р Славко Ангелевски, вон.проф., претседател с.р.
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