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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
на ракописот за учебник ,,МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ ВО ОДБРАНАТА И 

БЕЗБЕДНОСТА” од д-р Славко Ангелевски, редовен професор на Воената 
академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје 

 
 

Врз основа на член 141 од Статутот на Воената академија ,,Генерал 
Михаило Апостолски” - Скопје, Правилникот за организирање и остварување на 
издавачка дејност во Министерството за одбрана, бр. 01-7696/1 од 31.12.2019 година 
и Годишниот план за издавачка дејност на Воена академија за 2022 година, 
Наставнонаучниот совет на Воената академија на седницата одржана на 
28.04.2022 година, донесе одлуки броj 02-11/91 од 04.05.2022 година и 02-11/98 од 
28.04.2022 година за избор на следните рецензенти:  
 

1. д-р Стојче Десковски, редовен професор (во пензија) – Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ - Битола 

2. д-р Зоран Гацовски, редовен професор - Универзитет „Мајка Тереза“ – 
Скопје 

  
за изготвување на извештај - рецензија на приложениот ракопис за учебник 
„МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ ВО ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА“ од авторот  
д-р Славко Ангелевски, редовен професор, наменет за студентите од прв циклус на 
студии при Воена академија - Скопје. 
 

По прегледот на ракописот, рецензентите до Деканската управа на Воената 
академија го поднесуваат следниот:  
  

И З В Е Ш Т А Ј 

Општи податоци за ракописот: Ракописот од авторот д-р Славко 
Ангелевски е конципиран и пишуван според Наставниот план и програма за 
предметот Моделирање и симулации, кој е задолжителен предмет за сите 
питомците/студентите и се изучува во трета година (5 семестар) на прв циклус на 
студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје со вкупен 
фонд на часови 60 од кои 30 часа предавања и 30 часа вежби. Ракописот кој е 
доставен до рецензентите претставува материјал преку кој питомците/студентите 
ќе добијат целосни сознанија за предметната материја и преку кој целосно ќе се 
реализираат барањата на предметната програма.  
 

Податоци за обемот на ракописот: Содржината на ракописот е 
претставена во текст од 180 страници, пишуван со големина на букви 10 во 
StobiSerif Regular на Б5 формат со нормален проред. Користената литература е 
претставена преку 102 релевантни библиографски единици, во најголем дел 
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литература од меѓународни издавачки куќи која ги покрива подрачјата што се 
третирани во трудот. Ракописот е подготвен според стандардна методологија, а 
неговиот обем и содржина ги задоволува критериумите за учебник по предметот 
Моделирање и симулации. Обемот на трудот и неговата содржина ги задоволува 
критериумите според бројот на часови и според одредбите од Правилникот за 
единствените основи за остварување на издавачката дејност на Универзитетот 
„Гоце Делчев" - Штип. Обемот и содржината на ракописот се соодветни со 
Правилникот за организирање и остварување на издавачка дејност во 
Министерството за одбрана. Соодветно на тоа, сметаме дека овој ракопис е 
целосно и соодветно прилагоден за потребните на питомците/студентите од прв 
циклус студии при Воена академија во Скопје.   

Понудениот ракопис е неопходен за да се овозможи на 
питомците/студентите да го совладаат наведениот предмет теоретски и 
практично, како и да ги постигнат дефинираните цели во предметната програма. 
Учебник што обработува иста содржина на Воената академија досега не е објавен. 

 
Oпис на содржината: Ракописот е напишан на едноставен јазик со примена 

на лесно разбирлива терминологија. Во него се обработува моделирањето и 
симулациите на сложени социотехнички системи и проучување на нивното 
однесување во конфликтни ситуации, со цел создавање соодветна околина за 
едукација и обука на лидерите кои имаат клучна улога во процесите на 
одлучување. Материјата е структуирана во 8 поглавја, и тоа: Основни поими од 
областа на моделирањето и симулациите; Поделба, видови и нивои на модели и 
симулации; Процес на решавање проблеми со моделирање и симулации; 
Компоненти на теоријата за моделирање и симулации и парадигмата на 
интероперативноста во воените симулации; Моделирање на борбени дејства; 
Верификација, валидација и акредитација на симулациски модели (VV&A); 
Области на примена на моделирањеto и симулацииte во полето на одбраната; и 
Методологија и организација на компјутерски поддржувани вежби (Computer 
Assisted Exercises - CAX).  

Во првото – воведно поглавје, обработени се основните поими и дефиниции 
од областа на моделирањето и симулациите. Во второто поглавје се разгледува 
поделбата и класификациите во рамките на моделирањето и симулациите, како и 
различните нивои на модели и симулации. Третото поглавје, го разработува 
процесот на решавање на проблеми со примена на методолгијата на моделирањеи 
симулации. Во четвртото поглавје, се разгледуваат основите на концептот за 
моделирање и симулации, како и проблемите на интероперативноста во 
користењето на моделите и симулациите. Во петото поглевје, кое има централно 
место во книгата, подетално е разработен процесот на моделирање и симулации 
на борбени дејства. Шестото поглавје, се занимава со процесот на верификација, 
валидација и акредитација на симулациските модели, додека седмото поглавје ги 
разгледува областите на примена на моделирањето и симулациите во областите 
на планирањето на одбраната, обуката, извежбувањето, поддршката во 
планирањето на операции, аквизиција на вооружување и истражувањето и 
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развојот на технологиите. Во осмото поглевје, се разработени компјутерски 
поддржуваните вежби како метод за обука на воените лидери. 

Овој материјал, освен за питомците/студентите на Воената академија, 
претставува корисен наставен материјал за сите припадници на Армијата, лица 
вклучени во областа на безбедноста и кризниот менаџмент, како и поширок круг 
на заинтересирани читатели. 
 

З А КЛ У Ч О К 
 

Ракопис за учебник „МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ ВО ОДБРАНАТА И 
БЕЗБЕДНОСТА“ од авторот д-р Славко Ангелевски, редовен професор, во целост ги 
задоволува потребите на Наставниот план и програма по предметот Моделирање 
и симулации за студентите/питомците на прв циклус на студии на Воената 
академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје. Материјата во ракописот е 
елаборирана на начин кој е во согласност со потребните стандарди за 
универзитетски учебник. Врз основа на понудената содржина и оценката за 
квалитетот и соодветноста на третираните теми релевантни на областа, 
Рецензентската комисија оценува дека поднесениот ракопис од авторот д-р 
Славко Ангелевски, редовен професор, под наслов 
„МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ ВО ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА“ одговара на 
критериумите за квалитет и прилагоденост на наставните планови и програми. 
Соодветно на тоа предлагаме на Деканската управа на Воена академија - Скопје:  
 

1. Да го прифати Рецензентскиот извештај на предложениот ракопис 
под наслов „МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ ВО ОДБРАНАТА И 
БЕЗБЕДНОСТА“ изготвен од авторот д-р Славко Ангелевски, редовен 
професор.  

2. Да го одобри издавањето и користењето на ракописот 
„МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ ВО ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА“ 
изготвен од авторот д-р Славко Ангелевски, редовен професор, како 
учебник по предметот „Моделирање и симулации“ од прв циклус на 
студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје. 

 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 
проф. д-р Стојче Десковски с.р  

проф. д-р Зоран Гацовски с.р. 

 
 


