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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО 

ПОДРАЧЈЕ: ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: ИСТОРИСКИ 

НАУКИ, НАУЧНА ОБЛАСТ: СОВРЕМЕНА ИСТОРИЈА (1800 ДО 1914), 

СОВРЕМЕНА ИСТОРИЈА (ПОСЛЕ 1914) И ОПШТА ИСТОРИЈА НА НОВИОТ 

ВЕК 

 

             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, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11) и Законот 

за Воена академија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 83/09) Наставно-научниот 

совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” - Скопје на својата Седница 

одржана на 31.07.2015 година донесе Одлука бр. 03-15/190 од  07.08.2015 година  и на седницата на 

ННС на ВА од 01.09.2015 година  донесе  измена на одлука бр. 03-15/198 од 07.09.2015 година, со 

која нè избра за членови на рецензентска комисија за избор на наставник за наставно - 

научното подрачје на хуманистичките науки за научно поле: историски науки и научните 

области: современа историја (1800 до 1914), современа историја (после 1914) и општа 

историја на новиот век. 

          На конкурсот објавен во весникот „Дневник” и „Коха” од 24.07.2015 година за избор за 

наставник за овие области се пријави кандидатот д-р Андреј Илиев, доцент, мајор.  

Врз основа на поднесените документи, приложените трудови и познавањето на кандидатот, 

согласно член 132 од Законот за високото образование, Рецензентската комисија го поднесува 

следниов 

 И З В Е Ш Т А Ј 

 Кандидатот д-р Андреј Илиев е роден на 22.05.1978 година во Белград, Република 

Србија. Основно образование завршил во ОУ „Кочо Рацин“ во Скопје, а средно образование 

завршува во Градежното училиште „Здравко Цветковски“, насока геодетски техничар во 

Скопје. Во 2001 година дипломира на Воената академија во Скопје и се здобива со звање 

Офицер за АБХО.  Постдипломски студии - магистратура завршува во 2005 година, на 

Институтот за национална историја при УКИМ во Скопје. Со одбрана на магистерскиот труд 

под наслов ,,Османлиската војска во Македонија од XV до XVII век” се стекнува со научно 

звање магистер на историски науки.  

 На 16.12.2009 година на Институтот за национална историја во Скопје ја одбранил 

докторската дисертација со наслов “Османлиската војска во Македонија за време на 

владеењето на султанот Абдулхамид II (1876-1909) година ” и се стекнува со научно звање 

доктор на историски науки. 

 За време на студиите се здобивa со повеќе награди за најдобар студент/ученик, а се 

здобива и со награди од регионални и државни натпревари од областите на своето школување. 

Од 2001 година е активно воено лице на служба во Армијата на Република Македонија (АРМ). 

Од 2001 до 2003 година работи во баталјонот АБХО во касарната Илинден и ги извршува 

должностите командир на вод и чета. 

 Од 2003 до 2010 година извршува повеќе должности во Питомечкиот баталјон: 

Инструктор по АБХО, Командир на чета и Офицер за административни и персонални работи 

(С-1).  Од  2010 година е вработен во Воената академија во Скопје. 

 Со одлука на ННС на Воената академија, во текот на септември 2010 година е избран 

во звањето доцент за предметот Компаративни системи за национална безбедност. Има 

објавено повеќе научни и стручни трудови во земјата и во странство од областите што се 

предмет на неговиот интерес. Кандидатот одлично го познава англискиот јазик, солидно 

германскиот и турскиот јазик и има солидно познавање на компјутерската техника. 

 



I  Наставно-образовна дејност 

 Кандидатот д-р Андреј Илиев одговорно, квалитетно и креативно ја организира и 

изведува наставата на првиот циклус на студии на Воената академија во наставно-научната 

област Историски науки.   

 Кандидатот од последниот избор на Воената академија ги покрива предметите: 

Компаративни системи за национална безбедност ( еден семестар предавања и вежби), 

Еволуција на борбените постапки (еден семестар предавања и вежби), Евакуација, 

засолнување и згрижување на настрадано и загрозено население (еден семестар предавања и 

вежби со студентите од насоките заштита и спасување и управување со кризи), Радиолошка, 

хемиска и биолошка сигурност и заштита (еден семестар предавања и вежби со студентите од 

насоките заштита и спасување и управување со кризи), Радиолошка, хемиска и биолошка 

деконтаминација (еден семестар предавања и вежби со питомците од родот АБХО), Против 

нуклеарна, хемиска и биолошка поддршка (еден семестар предавања и вежби со питомците од 

родот АБХО).  

 Кандидатот изведува предавања и во втор циклус на студии на Воената академија, каде 

изведува дел од наставата на предметите Колективни системи за безбедност и одбрана 

(КСБО) (еден семестар предавања), Воена дипломатија (ВД) (еден семестар предавања) и 

Глобализација и безбедност (ГИБ) (еден семестар предавања). 

 Кандидатот од последниот избор воведува повеќе предмети на Воената академија и тоа: 

Еволуција на борбени постапки, Историја на неконвенционалното војување, Современа 

историја, Човекови права на припадниците на вооружените сили и Национална историја. 

  По предметите Евакуација, засолнување и згрижување на настрадано и загрозено 

население и РХБ сигурност и заштита воведува интерни скрипти, а по предметот Против 

нуклеарна, хемиска и биолошка поддршка издава и научно-стручна книга. 

 Наставно-образовната дејност на кандидатот се гледа и  во тоа што бил ментор при 

изработка на повеќе од 20 дипломски работи, 3 магистерски трудови и 3 специјалистички 

труда.  

Д-р Илиев исто така е член на комисија на повеќе од 30 дипломски работи, 3 магистерски 

трудови, 4 специјалистички трудови и  член во 1 комисија за одбрана на докторска 

дисертација.  

 

II Научно-истражувачка работа 

 

 Во делокругот на научно-истражувачката работа, од последниот избор до сега,  

кандидатот има објавено повеќе научни трудови, меѓу кои: 2 печатени книга издадени во 

национални издавачки куќи, 2 печатени труда во меѓународни  списанија со фактор на 

влијание, 5 печатени труда во меѓународни научни списанија индексирани во EBSCO i EBSCO 

host  итн, 11 објавени трудови во зборници на трудови на меѓународни конференции во 

странски зборници, 14 објавени трудови во зборници на трудови на национални меѓународни 

конференции и 2 труда објавени на домашни научно-стручни конференции.  

 Неколку пати бил и модератор на сесии на меѓународни конференции. Има одржано и 

неколку поканети предавања на неколку активности од неговата област. Исто така, има 

извршено и рецензија на трудови на национални конференции: 

  - MILCON’12 – научно-стручна конференција – 3 рецензии. 

Кандидатот бил рецензент во четири комисии за избор на наставници и соработници. 

Кандидатот има позитивна оценка од самоевалуацијата спроведена од Комисијата за 

самоевалуација на Воената академија во Скопје. 

 



III Стручно-апликативна дејност и организационо-развојна дејност 

 Во поглед на професионалното ангажирање и планските активности на кандидатот, 

треба да се истакне дека д-р Андреј Илиев бил член и активно учествувал во работата на 

повеќе работни групи формирани од Министерството за одбрана и Армијата на Република 

Македонија и тоа за стандардизација, трансформација, обука, операции, како и во областа на 

неговиот род АБХО. 

 Кандидатот, исто така, учествувал и во повеќе работни групи, комисии и активности во 

Воената академија, како што е активно учество на Летниот кампус, учество во работната група 

за изготвување на елаборати за акредитација за прв и втор циклус на академски студии, 

учество во повеќе комисии за прием на питомци и студенти на Воената академија, учество во 

меѓународен високо-образовен-безбедносен проект „Летен кампус“ итн. Кандидатот е ментор 

на 15 класа питомци на Воената академија. 

 Во периодот од неговиот избор учестувал на неколку стручни стручно-специјалистички 

обуки како дел од организацискиот одбор и како поканет предавач. Како дел од 

организацискиот одбор е ангажиран на следниве активности: 

 MILCON’12 – научно-стручна конференција, 2012. 

Исто така, д-р Илиев има реализирано неколку поканети пленарни предавања на вакви 

активности, меѓу кои и покането предавање на: 

 Имплементација на меѓународното хуманитарно право при современите НАТО-

операции, Регионална обука, Скопје, Р. Македонија, Јуни 2014 

 Арапска пролет и ефектите по безбедноста во регионот на Југоисточна Европа, 

Скопје, Р. Македонија, Април 2014 

 Арапската пролет-научени лекции и ефектите на регионално и глобално рамниште, 

Скопје, Р. Македонија, Ноември 2013 

 Енергетската безбедност како дел од мозаикот на националната безбедност и 

меѓународната безбедност, Скопје, Р. Македонија, Септември 2014 

 Новиот стратешки концепт на НАТО, Република Македонија и современите 

предизвици,Скопје, Р. Македонија, Февруари 2013 

 

Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р Андреј Илиев во 

периодот по изборот во последното наставно-научно значење: 

 

Научно популарни и стручни книги 

1. Против нуклеарна, хемиска и биолошка поддршка, Киро Димоски, Андреј Илиев, Фарук 

Хасиќ, Солариспринт, Скопје, 2011. 

2. Петровденскиот масакар на Саланџак, Андреј Илиев, Анита Илиева Николовска, Пено 

Илиев, Солариспринт, Скопје, 2013. 

 

Трудови објавени во списанија со фактор на влијание 

1. Logistic supply chains and their applications, Drage Petreski, Andrej Iliev. Lazar Gjurov, 

Aleksandra Petreska, MILITARY TECHNICAL COURIER, OCTOBER  2014, Impact Factor: 0.11 

· DOI: 10.5937 

2. Introduction of the unified communications information system E-112, Drage Petreski, Andrej Iliev, 

Aleksandra Petreska, MILITARY TECHNICAL COURIER 63(2):131-145 · JANUARY 2015 

Impact Factor: 0.11 · DOI: 10.5937/vojtehg63-6818 



 

 

Трудови од  научно-стручни и меѓународни конференции во земјата: 

 

1. Интегративните перспективи на Република Македонија низ призма на мултиетничкиот 

соживот и економскиот развој, Андреј Илиев, Меѓународна конференција на Институтот за 

безбедност, одбрана и мир при УКИМ, 35 години од Институтот за безбедност, одбрана и мир, 

Охрид, 2010.  

 

2.Глобалните и регионалните конфликти низ призма на мултикултурализмот и 

мултилатерализмот, Андреј Илиев, Драге Петрески, Славко Ангелевски и Александар 

Петрески, Меѓународна конференција „Лица на кризата“, ЕУРМ, Скопје, март 2012 година. 

 

3. Асиметричните закани како предизвик за реформи во безбедоносниот сектор на Република 

Македонија, Андреј Илиев, Драге Петрески, Ненад Таневски, Меѓународна конференција на 

тема: Реформите во безбедоносниот сектор во Република Македонија и нивното влијание врз 

борбата против криминалитетот, ЕУРМ, 2012. 

 

4. Реформите во безбедоносниот сектор во функција на мирот и перспективата на Македонија 

и непосредното опкружување, Драге Петрески, Андреј Илиев, Кемо Ѓозо, Меѓународна 

конференција на тема: Реформите во безбедоносниот сектор во Република Македонија и 

нивното влијание врз борбата против криминалитетот, ЕУРМ, 2012. 

 

5. Историската хронологија на тактиката на војување на македонската војска од Кресненското 

востание до Младотурската револуција, Андреј Илиев, Драге Петрески, Александар Главинов, 

Меѓународна конференција на Институтот за историја при УКИМ под наслов „Македонија низ 

вековите“, УКИМ, 2011 година. 

 

6. Апликација на географските информациски системи (ГИС) во воените симулации во 

одбраната, Александар Петровски, Славко Ангелевски, Андреј Илиев, Современа македонска 

одбрана бр.21, Скопје, 2011. 

 

7. Компаративна анализа на безбедносната соработка во Европа и во Пацифик-Азија, Андреј 

Илиев, Драге Петрески, Александар Петровски, Современа македонска одбрана бр.22, Скопје, 

2012.   

 

8. Воените операции на османлиската војска во Лакавичко-Радовишкиот крај,Андреј Илиев, 

Научно-стручна конференција под организација на Здружението на резервните офицери на 

Р.Македонија на тема: „100 години од Балканските војни“, Дом на АРМ, јули 2013. 

 

9. Euro-Atlantic integration in SEE trough regional cooperation, Andrej Iliev, Drage Petreski, Dragan 

Gjurcevski, EURM, Skopje, 2013. 

 

10. Конфликт, типови на конфликти и можни ефекти при појава на конфликт, Драге Петрески, 

Андреј Илиев, Валентина Симонова, Марина Миовска, Меѓународна конференција „Лица на 

кризата“, ЕУРМ, Скопје, март 2012 година. 

 

11.Chronological development of post-conflict peacebuilding, Drage Petreski, Andrej Iliev, Nenad 

Taneski, Zoran Cikarski, Proceeding of Lectures from International defense-security project "Summer 

campus 2012". 

 

12.Retrospective of the stages of Post-Conflict peace building, Andrej Iliev, Drage Petreski, Nenad 

Taneski, Proceeding of Lectures from International defense-security project "Summer campus 2012". 

 



13.Security sector reforms in Republic of Albania against organized crime, Andrej Iliev, Aleksandar 

Glavinov, Nenad Tanevski,  International conference on the MIT university, Hotel Continental-

Skopje, 2013. 

 

14.Еволутивниот развој на мисијата ИСАФ на НАТО и нејзините идни импликации врз 

глобалната безбедност, Андреј Илиев, Драге Петрески, Драган Ѓурчевски, Меѓународна 

конференција на ЕУРМ, 09.05.2014, Скопје. 

 

15.Илегалната продажба на конвенционално оружје како глобален предизвик, Драге Петрески, 

Андреј Илиев, Ненад Танески, Меѓународна конференција на ЕУРМ, 09.05.2014, Скопје. 

 

16. НАТО во процесот на планирање на современите операции и препораките кон РМ како 

негов актер, Андреј Илиев, Александар Петровски, МО на РМ и Воена академија, Научно 

стручна конференција “MILCON 2012“ 

 

17. Globalization processes, security and security perspectives in the region, D.Petreski, A.Iliev, 

L.Gjurov, International conference of Police academy, 27-28 may 2011, Ohrid. 

 

Трудови објавени во странски зборници,  меѓународни конференции и списанија: 

 

1. Military-political duty of Mustafa Kemal Attaturk in Macedonia, Andrej Iliev, Drage Petreski, 

International congress The Balkan of Mustafa Kemal Ataturk, Istanbul, R.Turkey and MASA 

(Macedonian academy of science and art), 2011. 

 

2. Ataturk, Macedonia  and the Macedonian issue, Aleksandar Trajanovski, Andrej Iliev, International 

congress The Balkan of Mustafa Kemal Ataturk, Istanbul, R.Turkey and MASA (Macedonian 

academy of science and art), 2011. 

 

3. Foresights and dark scenarios about the disintegration of former Yugoslavia, Andrej Iliev, Drage 

Petreski, Irena Kostova, International University of Balkan Studies and Specialization, XXI 

International Round Table “Balkans by Night”,19-21 April 2012, Sofija, Bulgaria, journal Balkanistic 

forum, april 2012. 

 

4. Recommendations for better crisis management system in Republic of Macedonia, Andrej Iliev, 

Aleksandar Glavinov and Drage Petreski, 6-th International conference "Crisis management Days", 

Velika Gorica, Republic of Croatia, 2013. 

 

5. Analysis of  NATO comprehensive Crisis management: Republic of Macedonia and Republic of 

Slovenia, Andrej Iliev, Trajce Dencevski, Aleksandar Glavinov,  7-th International conference "Crisis 

management Days", Velika Gorica, Republic of Croatia, 2014. 

 

6. The warfare tactics of the Balkan allies and Ottoman army in Kumanovo battle from 23/24.10.1912 

year, Andrej Iliev, Aleksandar Petrovski, 4-th International Global conference “100 years after the 

Bukurest agreement”, Alexander palace, 24.07-02.08.2013 year. Повеќе за ова достапно на: 

http://umdglobalconference.com/en/  

 

7. Dynamic investigation of pressure activated firing pin for mine-explosive devices, Drage Petreski, 

Elenior Nikolov, Andrej Iliev, Mitko Bogdanoski, 4-th Balkan mining Congress in Ljubljana, Republic 

of Slovenia, 2011. 

 



8. USSR-China relations in the Cold and Post Cold war era, Andrej Iliev, Elena Ivanova, Drage 

Petreski, Wulfenia journal, IF 0,649 indexed in Thomson Routers, Austria, 2015.  

 

9. Security challenges in the SEE region, Drage Petreski, Andrej Iliev, Pravne i poslovne akademske 

studije, Dr. Lazar Vrkatic, Nis, 2013. 

 

10. Global security trough prism of multuculturalism, Andrej Iliev, Dragan Gjurcevski and Bogdan 

Gjurcevski, Pravne i poslovne akademske studije, Dr. Lazar Vrkatic, Nis, 2013. 

 

11. Andrej Iliev, Notes of Evlija Celebi for a part of Macedonian cities, International congres ”The 

Balkan of Evlija Celebija”, MANU, 2012. 

 

 

Меѓународни конференции во земјата  и странство индексирани во базите EBSCO  и 

EBSCO host : 

 

1. The role of OSCE in the SEE countries, Andrej Iliev, Metodija Dojcinovski and Zoran Cikarski, 

International conference of the Faculty for security, Ohrid, 2013, (indexed in EBSCO host database). 

 

2. MISC-11: Evolution and prevention of weapons for mass destruction, Andrej Iliev and Drage 

Petreski, 22-nd International Chemistry congress, Ohrid, 2012.  

3. The initiatives on NATO and EU for regional cooperation of the SEE countries for Euro-atlantic 

integration, Andrej Iliev, Drage Petreski, Jance Ilievski, Security Dialogues, Vol.3, ISSn 185771-72 

(EBSCO, Index Copernicus), 2012. 

 

4. Quality management of food security in civilian and military organizations, Aleksandar Glavinov, 

Drage Petreski, Andrej Iliev, Jance Ilievski and Liljana Petreska,  Journal of Hygienic Engineering 

and Design, Vol. 1, 2012. 

 

5. Macedonia in the interests of the Great powers before and during the first World War and the future 

security implications, Andrej Iliev, Anita Ilieva Nikolovska, Aleksandar Petrovski, International 

conference of the Faculty for security, Ohrid, 2014, (indexed in EBSCO host database). 

 

6. Balkan Regional approach to the concept of Smart Air Defense, Andrej Iliev, Zoran Cikarski, 

Dragan Gjurcevski, International conference of the Faculty for security, Ohrid, 2014, (indexed in 

EBSCO host database). 

 

Учество на научен собир во странство во земјата и странство: 

 

1. International University Seminar of Balkan Studies and Specialization XXI International 

Round Table “Balkans by Night”, 19-21.04.2012, Sofia, Republic of Bulgaria. 

 

2. Security challenges in the SEE region, Drage Petreski, Andrej Iliev, Pravne i poslovne 

akademske studije, Dr. Lazar Vrkatic, Nis, 2013. 

 



3. НАТО во процесот на планирање на современите операции и препораките кон РМ како 

негов актер, Андреј Илиев, Александар Петровски, МО на РМ и Воена академија, Научно 

стручна конференција “MILCON 2012“. 

 

4. Асиметричните закани како предизвик за реформи во безбедоносниот сектор на 

Република Македонија, Андреј Илиев, Драге Петрески, Ненад Таневски, Меѓународна 

конференција на тема: Реформите во безбедоносниот сектор во Република Македонија и 

нивното влијание врз борбата против криминалитетот, ЕУРМ, 2012 

 

5. Ataturk, Macedonia  and the Macedonian issue, Aleksandar Trajanovski, Andrej Iliev, 

International congress The Balkan of Mustafa Kemal Ataturk, Istanbul, R.Turkey and MASA 

(Macedonian academy of science and art), 2011. 

 

6. Analysis of  NATO comprehensive Crisis management: Republic of Macedonia and Republic 

of Slovenia, Andrej Iliev, Trajce Dencevski, Aleksandar Glavinov,  7-th International conference 

"Crisis management Days", Velika Gorica, Republic of Croatia, 2014. 

 

7. Recommendations for better crisis management system in Republic of Macedonia, Andrej 

Iliev, Aleksandar Glavinov and Drage Petreski, 6-th International conference "Crisis management 

Days", Velika Gorica, Republic of Croatia, 2013. 

 

8. MISC-11: Evolution and prevention of weapons for mass destruction, Andrej Iliev and Drage 

Petreski, 22-nd International Chemistry congress, Ohrid, 2012. 

 

9. Quality management of food security in civilian and military organizations, Aleksandar 

Glavinov, Drage Petreski, Andrej Iliev, Jance Ilievski and Liljana Petreska,  Journal of Hygienic 

Engineering and Design, Vol. 1, 2012. 

 

10. The warfare tactics of the Balkan allies and Ottoman army in Kumanovo battle from 

23/24.10.1912 year, Andrej Iliev, Aleksandar Petrovski, 4-th International Global conference “100 

years after the Bukurest agreement”, Alexander palace, 24.07-02.08.2013 year. Повеќе за ова 

достапно на: http://umdglobalconference.com/en/ 

 

Национални и меѓународни проекти: 

 

1. Раководител на национален научно-истражувачки проект спонзориран од луѓе од 

Македонската дијаспора во Р. Германија и Р.Италија и општина Конче. На тема: „100 години 

од Петровденскиот масакр на Саланџак“, 2013 година. Во рамките на проектот е поставено: 

Спомен обележје во знак на загинатите, Спомен плоча на загинатите во месната црква 

Св.Богородица во с.Долни Липовиќ и изврена е панихида и промоција на книга по овој повод 

во која д-р Андреј Илиев е еден од ко-авторите на книгата. Повеќе за овој настан види на: 

http://www.konce.gov.mk/News/1055/-godini-od-petrovdenskiot-masakar-vo-salandzak-dolni-

lipovikj 

 

http://www.konce.gov.mk/News/1055/-godini-od-petrovdenskiot-masakar-vo-salandzak-dolni-lipovikj
http://www.konce.gov.mk/News/1055/-godini-od-petrovdenskiot-masakar-vo-salandzak-dolni-lipovikj


2. International Project title “Report on Climate Vulnerability Assessment on the territory of the 

Republic of Macedonia”, Skopje, 2012, The project is founded by the European Union, Andrej Iliev 

(report developer and supporter). 

 

3. Активен учесник во рамките на Безбедносно-одбранбениот интернационален проект 

"International Summer campus 2012" и "International Summer campus 2013" во обучниот центар 

Пепелиште.   

Раководител на методско-показни и методско-симулациски вежби: 

 

1. Методско-показна симулациска вежба „МАТКА 2012“, ДЗС, 10.05.2012. Во текот на 

10-ти мај 2012 година во просториите на Дирекцијата за заштита и спасување се одржа 

методско-показна симулациска вежба по предметот „Евакуација, засолнување и 

згрижување на настрадано и загрозено население". Главна тема на симулацијата беше 

браната „Матка", а посебно внимание беше посветено на зафатените населени места од 

евентуална хаварија на браната и појава на поплавен бран. За изработка на 

симулациите беше користен Софтверот MapInfo 9,0 со соодветни растерски и 

векторски податоци за микро локацијата. Целосно достапно на: 

http://www.dzs.gov.mk/news.aspx?newid =57 

 

2.  Методско-симулациска вежба „МАТКА 2013“ , повеќе за неа достапно во Штит, мај 

2013.  

 

3. Методско-показна вежба „Завршна РХБ-деконтаминација на ДкСТ“, повеќе за неа 

достапно во Штит, март 2013 стр. 34-35. 

 

4. Покрај овие методско-симулациски вежби се реализизани во ЦУК: „ДАЛГА 2012“ и 

„ДАЛГА 2013“, како и повеќе Методко-симулациски вежби во Црвениот крст на 

Република Македонија во текот на 2012 и 2013 година. 

 

Учесник во пленарни предавања на научни собири: 

 

1. Македонија и новиот стратешки концепт на НАТО, МО на РМ, Сектор за човечки 

ресурси и ВА, Скопје, октомври 2012. 

 

2. Коорганизатор и поканет предавач на обуката под наслов: "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 

 

3. Арапската пролет низ призма на „научени лекции“,МО на РМ, Сектор за човечки 

ресурси и ВА, Скопје, ноември 2013. 

 

4. Еволутивниот развој на Арапската пролет и нејзините импликации врз регионот на 

ЈИЕ, МО на РМ, Сектор за човечки ресурси и ВА, Скопје, април 2014. 

 

5. Имплементација на меѓународното хуманитарно право при современите НАТО-

операции, Регионална обука, Скопје, Р. Македонија, Јуни 2014 

 

6. Енергетската безбедност како дел од мозаикот на националната безбедност и 

меѓународната безбедност, Скопје, Р. Македонија, Септември 2014 

 

http://www.dzs.gov.mk/news


Раководител на Методско-показни и симулациски вежби: 

 

1. Андреј Илиев и ДЗС. „МАТКА 2012“. Евакуација, засолнување на настрадано и 

загрозено население од пожари, поплави и земјотреси, Скопје, 2012. 

 

2. Андреј Илиев и ЦУК. ДАЛГА 2012, 2013 и 2014. Предупредување, евакуација и 

засолнување на загрозено население од поплави во Охрид, Струга и Дојранското езеро, 

Скопје, 2012,2013,2014. 

 

3. Андреј Илиев и чАБХО. Завршна РХБ-деконтаминација на ДкСТ, Методско-показна 

вежба во касарна Илинден, 2013, Статија  за истото во Штит. 

 

Учесник на повеќе национални телевизиски емисии: МРТВ, Македонско сонце и 

Национални телевизија на Гевгелија и Радовиш на теми: 

 

- Историја на македонските градови, 2012 година  

- Петровденскиот колеж на Саланџак, 2013 година 

- Ретроспектива на Украинската криза, 2014 година 

- Ретроспектива на современите операции на НАТО, 2014 година 

- Кандидатот д-р Андреј Илиев досега има објавено преку 20 статии во списанието 

„Штит“, „Нова Македонија“ итн. 

-  

Активности во Воената академија: 

 

- Претседател на комисија за прием на питомци и студенти на прв циклус на студии 

на Воената академија во втор и трет уписен рок за 2014 година 

- Ментор за настава на 15-та класа на питомци и студенти 

- Заменик претседател на работна група за прием на студенти на КША и втор циклус 

на студии на Воената академија за 2012 и 2013 година 

- Член на работна група за определување на родови на питомците во 2011, 2012, 2013 

година 

 

IV Заклучок и предлог 

 

 Врз основа на изнесените податоци за професионалната биографија, работното 

искуство и резултатите на д-р Андреј Илиев, комисијата констатира дека кандидатот има 

завршено Воена академија - насока АБХО, постдипломски студии–магистратура од подрачјето 

хуманистички науки, поле: историски науки и докторски студии од подрачјето на 

хуманистичките  науки,  поле историски науки.  

 Од самиот преглед и категоризација на изработените, рецензирани и објавени трудови, 

се гледа плоден научно-стручен развој на кандидатот. Покрај тоа, кандидатот е веќе избран и 

има работно искуство како доцент во полето на историските науки. 

 Согласно со Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на 

Универзитетот ,,Гоце Делчев”, каде што Воената академија е придружна членка, опусот на 

неговата работа, прикажан со печатени трудови во странски списанија со фактор на влијание и 

други меѓународни научни и стручни списанија, две објавени  книги, трудови објавени во 

зборници на трудови на меѓународни научни и стручни собири, конференции и конгреси, меѓу 

кои и високо индексирани конгреси, воведување на нови предмети и изработка на студиски 

програми, учество на повеќе национални и меѓународни конференции, обуки и проекти, 

одржани повеќе пленарни предавања на стручни собири, учество во органите и телата на 

Воената академија, кандидатот целосно ги исполнува сите услови за редовен избор во 

повисоко наставно-научно звање. Затоа, со големо задоволство и чест му предлагаме на 



Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, кандидатот 

мајор доцент д-р Андреј Илиев да го избере во звањето вонреден професор во наставно-

научното подрачје на хуманистичките науки за научно поле: историски науки, научна 

област: современа историја (1800 до 1914), современа историја (после 1914) и општа 

историја на новиот век. 

   

 

Р Е Ц Е Н З Е Н Т С К А   К О М И С И Ј А: 

 

1. д-р Јован Јанев, редовен професор во пензија, претседател,   с.р.  

Институт за национална историја, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје 

 

2. д-р Драги Ѓорѓиев, редовен професор, член,   с.р. 

Директор на Институтот за национална историја, Универзитет  

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и дописен член на МАНУ 

 

           3.     д-р Ѓорѓи Малковски, редовен професор, член,   с.р.  

        Институт за национална историја, Универзитет „Св. Кирил и            

                                         Методиј“ во Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност 

Поени 
Вкупно 

поени во земјата 
во 

странство 

1 2 3 4 5 

2 Избран во звање доцент 30  30 

ВКУПНО     30 

  Научно-истражувачка дејност во земјата 
во 

странство 
  

1 

Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во научно списание опфатено во 

(СЦИ/ЦА/останати) 

 

2x3 
6 

2 
Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во зборник на трудови на научен собир 
5x1 5x2 15 

3 
Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно) 
1x1,5  1,5 

4  Учество во научен проект (максимум до три) 2x2  4 

5 Рецензент на научен труд (СЦИ/ЦА/останати) 2x1 2 

6.  
Научна популарна статија во весник, учество 

на ТВ емисии 
20x0.5  10 

7 
Член на организационен или научен одбор на 

научен собир 
1x1  1 

ВКУПНО     39,5 

  
Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 
во земјата 

во 

странство 
  

1 Книга 2x10  20 

2 
Труд објавен во зборник на трудови на 

стручен собир 
10x2  20 

4 Член на факултетски орган, комисија 3x2 6 

5 Класен раководител 4x1 4 

ВКУПНО     50 

ВКУПНО     119,5 

 

 

 

 


