
kР Е П У Б Л И К А   М А К Е Д О Н И Ј А 

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП 

В О Е Н А   А К А Д Е М И Ј А 

 

 

 

 

Б И Л Т Е Н 
НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 декември 2015 година 

Скопје



СОДРЖИНА 

 

Реферат за избор на наставник во сите звања во научното подрачје: техничко-технолошки 

науки; научна област: воено технички науки и машински системи......................................1376 

 

Реферат за избор на наставник во сите звања во научно подрачје „Техничко-технолошки 

науки“, научна област: „Воено-технички науки“ и „Патишта и аеродроми“.......................1392 



Р Е Ф Е Р А Т  

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, НАУЧНА ОБЛАСТ: ВОЕНО ТЕХНИЧКИ НАУКИ И    

МАШИНСКИ СИСТЕМИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП 

 

 

 Со одлука бр. 03-15/253 од 28.12.2015 година донесена на 45-та седница на Наставно-

научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, придружна 

членка на Универзитетот „Гоце делчев“ Штип, одржана на 28.12.2015 година, формирана е 

Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања во научното подрачје: техничко-

технолошки науки; научна област: воено технички науки и машински системи на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, во следниот состав:  

1. Д-р Росе Смилески, редовен професор, Воена академија - Скопје, Универзитет „Гоце 

Делчев“ Штип; 

2. Д-р Наќе Бабамов, редовен професор, Машински факултет - Скопје, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ Скопје; 

3. Д-р Тодор Делипетров, редовен професор, Факултет за природни и технички науки, 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Дневник“ и „Коха“ и на веб 

страницата на Воената академија на 17 декември 2015 година и во предвидениот рок се 

пријави: д-р Драге Петрески, вонреден професор на Воената академија - Скопје, придружна 

членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.  

Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Hаставно-научниот 

совет на Воената академија да му го поднесеме следниов  

И З В Е Ш Т А Ј 

 Драге Петрески е роден во Прилеп, основно училиште завршил во Скопје, а средно 

стручно училиште во Белград. Се запишува 1984 година на Воено-техничката академија во 

Загреб, насока воено машинство, специјалност вооружување, каде што дипломирал во 1989 

година. 

 По промовирањето во првиот офицерски чин, бил распореден на работното место 

командир за одржување на борбени и неборбени моторни возила во Марибор, Р. Словенија. На 

служба во Армијата на Република Македонија е од први Април 1992 година, најнапред како 

командир на вод, а подоцна е поставен на должноста командир на самостојна логистичка 

чета во 1. Гардиска бригада во Армијата на Република Македонија. 

Ангажирањето на Воената академија во Скопје, д-р Драге Петрески, вонр.проф., го 

остварува уште од далечната 1993/94 и 1994/95 кога беше ангажиран како надворешен 

соработник во Установата за дошколување на офицери за АРМ ( сега Воена академија), за 

реализација на наставата по одредени предметни програми. Во 1996  година е избран за помлад 

асистент по предметот   Теоретски основи на класичното вооружување, во 2003 е избран за 

асистент, а во 2006 година е избран за наставник – во наставно научното звање доцент во 

областа на воено техничките науки. 

Се запишува на постдипломски студии на Машинскиот факултет при Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што во 2001 година магистрира на тема „Дефинирање 



критериуми и методи за испитување запалки за противтенковски мини“, и се стекнува со 

звањето магистер по машински науки. Докторската дисертација под наслов „Динамичка 

анализа и компјутерска симулација на осцилаторните движења на механизмите кај 

автоматските оружја“  ја брани на Машински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје во 2005 година и се стекнува со научното звање доктор по технички науки. 

Со одлука на ННС на ВА бр. 03-25/53 од 21.07.2010 година, е избран за вршење на 

новата воведена систематизирана должност на работно место координатор за ЕКТС на 

Воената академија. 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Воената академија бр.03-18/28 од 08.06.2011 

година д-р Драге Петрески, е избран во звањето вонреден професор во наставно научната 

област на воените и воено техничките науки на Воената академија (Билтен на Воената 

академија бр. 51 од 30.03.2011 година). 

Му се доделува сребрена значка за долгогодишна служба во Армијата на Република 

Македонија, на ден 18.08.2012 година од страна на Министерот за одбрана на Република 

Македонија. 

Со Решение на Министерот за одбрана бр.02-5198/1 од 28.10.2014 година, кандидатот 

д-р Драге Петрески, вонр. проф., постанува член на уредувачкиот одбор на Меѓународното 

научно списание „Современа македонска одбрана“. 

Со одлука бр. 02-21/4 од 09.06.2015 година, на Деканатската управа на Воената 

академија поради вонредно залагање и постигнување исклучителни резултати во 

извршувањето на работите и задачите во службата, и придонесот во јакнењето на одбраната на 

Република Македонија, му се доделува средна плакета на д-р Драге Петрески, вонр. проф. 

Кандидатот д-р Драге Петрески, вонреден професор, е воен старешина во чин 

полковник, и е избран од ННС на ВА со одлука бр.03-15/231 од 04.11.2015 година за продекан 

за настава и научно-истражувачка работа на Воената академија. 

Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање редовен професор 

1. Вонреден професор од научната област во која се избира: Со одлука на ННС на Воената 

академија бр. 03-18/28 од 08.06.2011 година д-р Драге Петрески, вонр. проф., полковник е 

избран во наставно-научно звање вонреден професор за група предмети во наставно-

научната област на воените науки и воено-техничките науки; 

2. Објавени најмалку шест научно истражувачки трудови во соодветната област во 

меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации: 

 

Бр. Автор Наслов на трудот Списание 
Импакт 

фактор 

1. Drage T. Petreski, 

Andrej P. Iliev, 

Aleksandra D. 

Petreska 

INTRODUCTION OF 

UNIFIED 

COMMUNICATIONS 

INFORMATION SYSTEM 

E-112 

Military technical 

Courier 

vol. 63, No.2, p.131-

145, 2015 

 

Impact 

Factor: 

0.11 

2. Drage T. Petreski, 

Andrej P. Iliev, Lazar 

M. Gjurov, 

Aleksandra D. 

Petreska 

LOGISTICS SUPPLY 

CHAINS AND THEIR 

APPLICATION 

Military technical 

Courier 

vol. LXII (62), No.4, 

p.104-119, 2014 

Impact 

Factor: 

0.11 

 

 

 



Бр. Автор Наслов на трудот Списание/публикација  

1.  Андреј Илиев, 

Драге Петрески, 

Јанче Илиевски 

Иницијативите на НАТО и 

ЕУ за регионална соработка 

на земјите од Југоисточна 

Европа 

Меѓународно списание од 

областа на безбедноста, 

одбраната и мировните 

науки - Безбедносни 

дијалози – број 3, 

Институт за безбедност, 

одбрана и мир, 

Филозовски факултет - 

Скопје, 2011, стр.97 

 

2. Drage Petreski, 

Rade 

Rajkovchevski 

Arms trade-Between the 

globalisation, security 

strategies, conflicts and profit 

NBP – Journal of 

criminalistics and law, 

Academy of criminalistic 

and police studies-Belgrade, 

2012, p.89 

 

3. Mitko Bogdanoski, 

Drage Petreski 

CYBER TERRORISM-

GLOBAL SECURITY 

THREAT 

International scientific 

defence, security and peace 

journal „Contemporary 

Macedonian defence“ - No 

24, Скопје, 2013, p.59 

 

4. Andrej Iliev, Elena 

Ivanova, Drage 

Petreski 

USSR-China relations in the 

Cold and Post Cold war era 

Wulfenia journal, IF 0,649 

indexed in Thomson 

Routers, Austria, 2015. 

 

 5. Drage Petreski, 

PhD; Andrej Iliev, 

PhD; Aleksandar 

Glavinov, PhD; 

Lazar Gjurov, MSc 

Globalization processes, 

security and security 

perspectives in the region 

International scientific 

conference – Security in the 

post-conflict (Western) 

Balkans: Transition and 

challenges faced by the 

Republic of Macedonia, 

Faculty of security - Skopje, 

Ohrid, 27-28.05.2011, p.215 

 

6. Lazar Gjurov, 

MSc; Angelina 

Taneva-Veshovska, 

PhD; Drage 

Petreski, PhD 

Transformational leadership 

as a key factor in dealing with 

the transitional challenges in 

the Western Balkan
’
s region 

International scientific 

conference – Security in the 

post-conflict (Western) 

Balkans: Transition and 

challenges faced by the 

Republic of Macedonia, 

Faculty of security - Skopje, 

Ohrid, 27-28.05.2011, 

p.176. 

 

 

7. Stojan Kuzev, 

PhD; Aleksandar 

Glavinov, PhD; 

Drage Petreski, 

PhD 

Multi-criteria analysis 

application in organizing the 

territory of the Republic of 

Macedonia for security needs 

International scientific 

conference – Security in the 

post-conflict (Western) 

Balkans: Transition and 

challenges faced by the 

Republic of Macedonia, 

Faculty of security - Skopje, 

Ohrid, 27-28.05.2011, 

p.341. 

 

8. Aleksandar 

Glavinov, Drage 

Petreski, Andrej 

Iliev, Jance 

Quality management of food 

security in civilian and 

military organizations 

Journal of hygienic 

engineering and design, 

EHEDG World Congress on 

Hygienic Engineering & 

Design 2011 – Macedonia, 

 



Ilievski, Ljiljana 

Petreska 

Ohrid, 22-24.09.2011, p.201 

9. Drage Petreski, E. 

Nikolov, A. Iliev, 

M. Bogdanoski 

Dynamic investigation of 

pressure activated firing pin 

for mine-explosive devices 

4
th

 Balkan mining congress, 

Slovenija, Ljubljana, 18
th

 – 

20
th

 October 2011, p.71 
 

10. Andrej Iliev & 

Drage Petreski 

Military - political duty 

Ataturk in Macedonia 

7
th

 International Ataturk 

Congress, Macedonia, 

Skopje-Bitola, 17-22 

October 2011, MANU, 

p.137 

 

11. Drage Petreski, 

Andrej Iliev 

Evolution and prevention of 

weapons for mass destruction 

22
nd

 Congress with 

international partipation of 

Chemists and Technologists 

of Macedoniam, Book of 

Abstracts, Society of 

Chemists and Technologists 

of Macedonia, 05-09. 

September, Ohrid, 2012 

 

12. Irena Kostova, 

Andrej Iliev, Drage 

Petreski 

EPIDEMIOLOGY OF THE 

SYNDROME OF 

HYPERACTIVITY/DEFICIT 

OF ATTENTION AMONG 

THE STUDENTS FROM 7 

TO 11 AGE LOOKED 

RETROSPECTIVELY 

THROUGHT THE 

CONFLICTS IN THE 

BALKAN COUNTRIES 

International  scientific 

conference Faces of the 

crisis, Europian University, 

Skopje, 2012, p.77 

 

13. Drage Petreski, 

Andrej Iliev, 

Valentina 

Simonova, Marina 

Miovska 

Conflict, types of conflicts and 

possible effects of conflict 

International  scientific 

conference Faces of the 

crisis, Europian University, 

Skopje, 2012, p.104 
 

14. Andrej Iliev, Drage 

Petreski, Slavko 

Angeleski, 

Aleksandar 

Petrovski 

GLOBAL AND REGIONAL 

CONFLICTS THROUGH 

THE PRISM OF THE 

MULTICULTURALISM 

AND MULTILATERALISM 

International  scientific 

conference Faces of the 

crisis, Europian University, 

Skopje, 2012, p.127. 
 

15. Елениор Николов, 

Орце Поповски, 

Драге Петрески, 

Александар 

Главинов 

Принципи на проценка на 

мулти ризици, интеракција 

помеѓу природните ризици и 

ризици предизвикани од 

човек 

Меѓународна научна 

конференција Лицата на 

кризата, Европски 

универзитет, Скопје, март 

2012, стр 225 

 

16. Андреј Илиев, 

Драге Петрески, 

Ненад Танески 

Асиметричните закани како 

предизвик за реформите во 

безбедносниот сектор на Р. 

Македонија 

Меѓународна научна и 

стручна  конференција 

Реформите на 

безбедносниот сектор во 

Република Македонија и 

нивното влијание врз 

борбата против 

криминалитетот, 

Европски универзитет, 

 



Скопје, 15-ти септември 

2012. 

17. Драге Петрески, 

Андреј Илиев, 

Кемо Ѓозо:  

Реформите во 

безбедносниот сектор во 

функција на мирот и 

перспективата на 

Македонија и непосредното 

опкружување 

Меѓународна научна и 

стручна  конференција 

Реформите на 

безбедносниот сектор во 

Република Македонија и 

нивното влијание врз 

борбата против 

криминалитетот, 

Европски универзитет, 

Скопје, 15-ти септември 

2012. 

 

18. Методија 

Дојчиновски, 

Драге Петрески, 

Никола 

Клетников, Кемо 

Ѓозо:  

Собраниски надзор над 

безбедносниот сектор 

Меѓународна научна и 

стручна  конференција 

Реформите на 

безбедносниот сектор во 

Република Македонија и 

нивното влијание врз 

борбата против 

криминалитетот, 

Европски универзитет, 

Скопје, 15-ти септември 

2012. 

 

19. Andrej Iliev, Drage 

Petreski, Irena 

Kostova 

Foresights and dark scenarios 

about the disintegration of 

former Yugoslavia 

International University 

Seminar of Balkan Studies 

and Specialization XXI 

International Round Table 

„Balkans by Night“, Sofia, 

19-21 of April 2012. 

 

20. Drage Petreski, 

Andrej Iliev 

Security challenges in the 

region 

4
th

 International Conference 

Multiculturalism and 

contemporary society, Legal 

and Business Academic 

Studies dr Lazar Vrkatic, 

Novi Sad, Serbia, 1
st
 March 

2013. 

 

21. Drage Petreski, 

Elenior Nikolov, 

Aleksandar 

Glavinov,  

Konfliktite – pomegju 

predizvicite i interesite, 

Conflicts – between 

challenges and interests 

Treta megjunarodna naucna 

konferencija Promenite vo 

globalnoto opstestvo, 

Evropski univerzitet, 

Skopje, 06 – 07 juni 2013. 

 

22. Aleksandar 

Glavinov, Nenad 

Taneski, Drage 

Petreski,  

Procenka na steti od 

elementarni i drugi nepogodi – 

poplavi, Damage assessment 

of natural and other disasters - 

floods 

Treta megjunarodna naucna 

konferencija Promenite vo 

globalnoto opstestvo, 

Evropski univerzitet, 

Skopje, 06 – 07 juni 2013. 

 

23. Andrej Iliev, Drage 

Petreski, Dragan 

Gjurcevski,   

Euro-atlantic integration in see 

trough regional cooperation 

Treta megjunarodna naucna 

konferencija Promenite vo 

globalnoto opstestvo, 

Evropski univerzitet, 

Skopje, 06 – 07 juni 2013. 

 

24. Elenior Nikolov, 

Dame Korunoski, 

Researching the dynamics 

behaviour of the internal 

XV Balkan mineral 

processing congress, 

Sozopol-Bulgaria, June 12-

 



Kocho Angushev, 

Drage Petreski, 

Dame Dimitrovski 

combustion engines 16, 2013. 

25. Nenad Taneski, 

Drage Petreski 

THE IDEOLOGY OF AL-

QAEDA 

BEFORE AND AFTER THE 

DEATH OF OSAMA BIN 

LADEN 

First International Scientific 

Conference on the topic: 

„Influence of the scientific 

and technological 

development in the field of 

law, economy, culture, 

education and security in 

Republic of Macedonia“, 

The „Evro-Balkan” 

University, Skopje, from 

20
th

 to 21th December, 

2013. 

 

26. PhD Drage 

Petreski, PhD 

Nenad Taneski, 

PhD Andrej Iliev 

DELIVERIES OF 

WEAPONS TO 

DEVELOPING COUNTRIES 

International Scientific 

Conference „The Science 

and Social Development“, 

The European University – 

Republic of Macedonia, 

Skopje, 9
th

 of May 2014. 

 

27. PhD Andrej Iliev, 

PhD Drage 

Petreski, M.Sc. 

Dragan Gjurcevski 

EVOLUTIONARY 

DEVELOPMENT OF THE 

NATO MISSION ISAF AND 

ITS FUTURE 

IMPLICATIONS ON THE 

GLOBAL SECURITY 

International Scientific 

Conference „The Science 

and Social Development“, 

The European University – 

Republic of Macedonia, 

Skopje, 9
th

 of May 2014. 

 

28. Drage Petreski, 

Andrej Iliev, Aco 

Velkovski 

Regional cooperation council 

of the see countries and the 

needs for defence reforms in 

Republic of Montenegro for 

Euro-Atlantic integration 

International Scientific 

Conference, Researching 

security – approaches, 

concepts and policie, 

Faculty of security - Skopje, 

02-03 June, Ohrid, 2015. 

 

29. Andrej Iliev, Drage 

Petreski, Marjan 

Bogdanoski 

NATO experiences in the 

Middle East throught the 

prism of contemporary 

cultural and military 

diplomacy 

International Conference, 

Contemporary security 

paradigms and challenges: 

theory and practice, Faculty 

of philosophy - Skopje, 

Institute for security, 

defence and peace studies,  

September 18, Ohrid, 2015. 

 

 

3. Позитивна оценка од самоевалуацијата: 

Кандидатот има позитивна оценка од самоевалуацијата спроведена од Комисијата за 

самоевалуација на Воената академија во Скопје. 

 

 

 



I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Д-р Драге Петрески, до сега квалитетно, стручно и одговорно ја реализира наставата на 

првиот циклус на студии по предметните програми: Теоретски основи на класичното 

вооружување, Конструкција на вооружување, Вооружување на оклопни возила на 

пешадијата, на вториот циклус на студии во областите: Концепт и стратегија за заштита и 

спасување и управување со кризи, Кризи и менаџмент со кризи, Методологија на научно-

истражувачка работа, Економика на одбраната, Воена логистика, додека на третиот циклус 

на студии е вклучен во реализација на наставата по предметите: Контрола на вооружувањето 

и пролиферација и Национална и меѓународна безбедност. Покрај тоа во 2014 година од страна 

на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, кандидатот е акредитиран 

за ментор на трет циклус на студии.  

 Кандидатот од последниот избор воведува нов предмет на Воената академија и тоа: 

Конструкција на вооружување за насоката Управување со ресурси. 

 Наставно-образовната дејност на д-р Драге Петрески од последниот избор се гледа и во 

држењето на настава на Европски универзитет од Скопје и Факултетот за безбедност од Скопје 

при УКЛО од Битола, за предмети кои ја покриваат теоријата на вооружување. 

 Д-р Драге Петрески е ментор на 11 одбранети дипломски работи, член во 34 комисии за 

одбрана на дипломски работи, ментор на 6 одбранети стручно специјалистички трудови, 

ментор на 3 стручно специјалистички трудови во изработка, член во 11 комисии за одбрана на 

стручно специјалистички трудови, ментор на 1 одбранет магистерски труд, ментор на 1 

магистерски труд во изработка и член во 7 комисии за одбрана на магистерски трудови.  

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  ДЕЈНОСТ 

 Во делокругот на научно-истражувачката работа од последниот избор до сега д-р Драге 

Петрески е автор на поголем број трудови објавени во печатени меѓународни списанија со 

импакт фактор, во други меѓународни списанија, објавени трудови во зборници на 

трудови/апстракти на меѓународни и домашни конференции, симпозиуми, учество во домашни 

и меѓународни проекти. Кандидатот има објавено вкупно 2 труда во меѓународни списанија со 

имапакт фактор, 5 труда печатени во други меѓународни списанија, 24 труда објавени на 

меѓународни конференции, 13 трудови објавени на домашни конференции и во домашни 

списанија, рецензент во 10 рецензиони комисии за избор на соработници и наставници на 

Воената академија, учествувал во 7 комисиски испити по одредени предмети кои се 

реализирале, има учество во стручно апликативни и меѓународно научно истражувачки проект, 

исто така активно учествува на домашни и меѓународни научни и стручни конференции и 

семинари. 

Постанува во 2012 година, член на Универзитетскиот Сенат  на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ - Штип, како претставник од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - 

Скопје.   (Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетски Сенат  на УГД-Штип 

за д-р Драге Петрески, бр.0701-437/6 од 23.04.2012година). 

Член на комисијата за издавачка дејност на Воената академија, одлука бр.03-17/22 од 

31.01.2014 година донесена на 12-та седница на ННС на ВА од 31.01.2014 година, но исто така 

е и член на уредувачкиот одбор на меѓународното научно списание Современа македонска 

одбрана. 

Бил и модератор на сесии на меѓународни и национални конференции.  

 

 



III. СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО РАЗВОЈНА 

ДЕЈНОСТ  

Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските активности на 

кандидатот, треба да се истакне дека д-р Драге Петрески бил член и активно учествувал во 

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

Република Македонија. 

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

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

за изготвување на елаборати за акредитација и измена и дополна на елаборатите за прв, втор 

циклус на студии. Претседател на комисија за прием на студенти и слушатели на Втор циклус 

на студии (магистратура и специјалистички студии – КША) во учебната 2011 година, учество 

во работна група за изработка на Кодекс на однесување за вработените на Воената академија. 

Член на Уредувачки одбор во националното стручно списанието Современа 

македонска одбрана. (Решение бр.02-4959/1 од 05.08.2009година). 

Вклучен во комисијата за изработка на Практикум на применета форма на практична 

настава на питомците согласно студиската програма. 

Учесник во работната група на проектот за анализа за примена на оф-сет програмите на 

ниво на Министерство за одбрана. 

Кандидатот беше координатор на ЕКТС на ВА, со одлука за избор од Наставно научниот совет 

на Воената академија бр. 03-25/53 од 21.07.2010 год. Изработувач е на Правилникот за ЕКТС на ВА и 

Водичот за ЕКТС на ВА за тековните семестри. 

Член на Програмски одбор на конференцијата MILCON 12 - Научно-стручна конференциjа 

„Процес на планирање и донесување одлуки во современите операции – Каде сме денес, а каде треба да 

бидеме утре? “, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, 14.05.2012. 

Успешно го завршил меѓународниот курс за Развој на стратешки лидери во период од 10 до 13 

јуни 2014 година, одржан во Црна Гора, а подржан од Британската влада. 

Учествува на семинарите  под наслов „Менаџирање со одржувањето на техничките ресурси“, 

во Скопје, 31.10.2014 година и семинарот на тема: „Трошоци за векот на траење на материјално-

технички средства“, во период од 23-27.02.2015 година. 

Ангажиран е како дел од организационен или програмски одбор за подготовка, организација и 

реализација на меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2013“ и 

„Летен кампус 2015“. 

  

Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на вонреден професор д-р 

Драге Петрески, во периодот по изборот во последното наставно-научно звање: 

Трудови објавени во списанија со импакт фактор 

1. Drage T. Petreski, Andrej P. Iliev, Lazar M. Gjurov, Aleksandra D. Petreska, „LOGISTICS 

SUPPLY CHAINS AND THEIR APPLICATION“, Military technical Courier, Scientific 

periodical of the Ministry of defence of the Republic of Serbia, vol. LXII (62), No.4, p.104-119, 

2014. Impact Factor: 0.11. 

2. Drage T. Petreski, Andrej P. Iliev, Aleksandra D. Petreska, „INTRODUCTION OF UNIFIED 

COMMUNICATIONS INFORMATION SYSTEM E-112“, Military technical Courier, Scientific 

periodical of the Ministry of defence of the Republic of Serbia, vol. 63, No.2, p.131-145, 2015.  

Impact Factor: 0.11. 

 

 



Трудови објавени во меѓународни списанија 

1. Андреј Илиев, Драге Петрески, Јанче Илиевски: „Иницијативите на НАТО и ЕУ за 

регионална соработка на земјите од Југоисточна Европа“, Меѓународно списание од областа 

на безбедноста, одбраната и мировните науки - Безбедносни дијалози – број 3, Институт за 

безбедност, одбрана и мир, Филозовски факултет - Скопје, 2011, стр.97. 

2. Aleksandar Glavinov, Drage Petreski, Andrej Iliev, Jance Ilievski, Ljiljana Petreska, „Quality 

management of food security in civilian and military organizations“, Journal of hygienic 

engineering and design, EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2011 – 

Macedonia, Ohrid, 22-24.09.2011, p.201. 

3. Drage Petreski, Rade Rajkovchevski: „Arms trade-Between the globalisation, security strategies, 

conflicts and profit“, NBP – Journal of criminalistics and law, Academy of criminalistic and police 

studies-Belgrade, 2012, p.89. 

4. Mitko Bogdanoski, Drage Petreski: „CYBER TERRORISM-GLOBAL SECURITY THREAT“, 

International scientific defence, security and peace journal “Contemporary Macedonian defence” - 

No 24, Скопје, 2013, p.59. 

5. Andrej Iliev, Elena Ivanova, Drage Petreski, „USSR-China relations in the Cold and Post Cold war 

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

Трудови објавени на меѓународни конференции  

1. Drage Petreski, PhD; Andrej Iliev, PhD; Aleksandar Glavinov, PhD; Lazar Gjurov, MSc, 

„Globalization processes, security and security perspectives in the region“, International scientific 

conference – Security in the post-conflict (Western) Balkans: Transition and challenges faced by 

the Republic of Macedonia, Faculty of security - Skopje, Ohrid, 27-28.05.2011, p.215. 

2. Lazar Gjurov, MSc; Angelina Taneva-Veshovska, PhD; Drage Petreski, PhD, „Transformational 

leadership as a key factor in dealing with the transitional challenges in the Western Balkan
’
s 

region“, International scientific conference – Security in the post-conflict (Western) Balkans: 

Transition and challenges faced by the Republic of Macedonia, Faculty of security - Skopje, Ohrid, 

27-28.05.2011, p.176. 

3. Stojan Kuzev, PhD; Aleksandar Glavinov, PhD; Drage Petreski, PhD, „Multi-criteria analysis 

application in organizing the territory of the Republic of Macedonia for security needs“, 

International scientific conference – Security in the post-conflict (Western) Balkans: Transition 

and challenges faced by the Republic of Macedonia, Faculty of security - Skopje, Ohrid, 27-

28.05.2011, p.341. 

4. Drage Petreski, E. Nikolov, A. Iliev, M. Bogdanoski, „Dynamic investigation of pressure activated 

firing pin for mine-explosive devices“, 4
th
 Balkan mining congress, Slovenija, Ljubljana, 18

th
 – 

20
th
 October 2011, p.71. 

5. Andrej Iliev & Drage Petreski, „Military - political duty Ataturk in Macedonia“, 7
th
 International 

Ataturk Congress, Macedonia, Skopje-Bitola, 17-22 October 2011, MANU, p.137. 

6. Drage Petreski, Andrej Iliev: „Evolution and prevention of weapons for mass destruction“, 22
nd

 

Congress with international partipation of Chemists and Technologists of Macedoniam, Book of 

Abstracts, Society of Chemists and Technologists of Macedonia, 05-09. September, Ohrid, 2012. 

7. Irena Kostova, Andrej Iliev, Drage Petreski: „EPIDEMIOLOGY OF THE SYNDROME OF 

HYPERACTIVITY/DEFICIT OF ATTENTION AMONG THE STUDENTS FROM 7 TO 11 

AGE LOOKED RETROSPECTIVELY THROUGHT THE CONFLICTS IN THE BALKAN 

COUNTRIES“, International  scientific conference Faces of the crisis, Europian University, 

Skopje, 2012, p.77. 

8. Drage Petreski, Andrej Iliev, Valentina Simonova, Marina Miovska: „Conflict, types of conflicts 

and possible effects of conflict“, International  scientific conference Faces of the crisis, Europian 

University, Skopje, 2012, p.104. 



9. Andrej Iliev, Drage Petreski, Slavko Angeleski, Aleksandar Petrovski: „GLOBAL AND 

REGIONAL CONFLICTS THROUGH THE PRISM OF THE MULTICULTURALISM AND 

MULTILATERALISM“, International  scientific conference Faces of the crisis, Europian 

University, Skopje, 2012, p.127. 

10.  Елениор Николов, Орце Поповски, Драге Петрески, Александар Главинов: „Принципи на 

проценка на мулти ризици, интеракција помеѓу природните ризици и ризици предизвикани 

од човек“, Меѓународна научна конференција Лицата на кризата, Европски универзитет, 

Скопје, март 2012, стр 225. 

11.  Андреј Илиев, Драге Петрески, Ненад Танески: „Асиметричните закани како предизвик за 

реформите во безбедносниот сектор на Р. Македонија“,  Меѓународна научна и стручна  

конференција Реформите на безбедносниот сектор во Република Македонија и нивното 

влијание врз борбата против криминалитетот, Европски универзитет, Скопје, 15-ти 

септември 2012. 

12.  Драге Петрески, Андреј Илиев, Кемо Ѓозо: „Реформите во безбедносниот сектор во 

функција на мирот и перспективата на Македонија и непосредното опкружување“, 

Меѓународна научна и стручна  конференција Реформите на безбедносниот сектор во 

Република Македонија и нивното влијание врз борбата против криминалитетот, Европски 

универзитет, Скопје, 15-ти септември 2012. 

13.  Методија Дојчиновски, Драге Петрески, Никола Клетников, Кемо Ѓозо: „Собраниски 

надзор над безбедносниот сектор“, Меѓународна научна и стручна  конференција 

Реформите на безбедносниот сектор во Република Македонија и нивното влијание врз 

борбата против криминалитетот, Европски универзитет, Скопје, 15-ти септември 2012. 

14.  Andrej Iliev, Drage Petreski, Irena Kostova: „Foresights and dark scenarios about the 

disintegration of former Yugoslavia“, International University Seminar of Balkan Studies and 

Specialization XXI International Round Table „Balkans by Night“, Sofia, 19-21 of April 2012. 

15.  Drage Petreski, Andrej Iliev, „Security challenges in the region“, 4
th
 International Conference 

Multiculturalism and contemporary society, Legal and Business Academic Studies dr Lazar 

Vrkatic, Novi Sad, Serbia, 1
st
 March 2013. 

16.  Drage Petreski, Elenior Nikolov, Aleksandar Glavinov, „Konfliktite – pomegju predizvicite i 

interesite, Conflicts – between challenges and interests“, Treta megjunarodna naucna konferencija 

Promenite vo globalnoto opstestvo, Evropski univerzitet, Skopje, 06 – 07 juni 2013. 

17.  Aleksandar Glavinov, Nenad Taneski, Drage Petreski, „Procenka na steti od elementarni i drugi 

nepogodi – poplavi, Damage assessment of natural and other disasters - floods“, Treta 

megjunarodna naucna konferencija Promenite vo globalnoto opstestvo, Evropski univerzitet, 

Skopje, 06 – 07 juni 2013. 

18.  Andrej Iliev, Drage Petreski, Dragan Gjurcevski,  „Euro-atlantic integration in see trough regional 

cooperation“, Treta megjunarodna naucna konferencija Promenite vo globalnoto opstestvo, 

Evropski univerzitet, Skopje, 06 – 07 juni 2013. 

19.  Elenior Nikolov, Dame Korunoski, Kocho Angushev, Drage Petreski, Dame Dimitrovski, 

„Researching the dynamics behaviour of the internal combustion engines“, XV Balkan mineral 

processing congress, Sozopol-Bulgaria, June 12-16, 2013. 

20.  Nenad Taneski, Drage Petreski: „THE IDEOLOGY OF AL-QAEDA 

BEFORE AND AFTER THE DEATH OF OSAMA BIN LADEN“, First International Scientific 

Conference on the topic: „Influence of the scientific and technological development in the field of 

law, economy, culture, education and security in Republic of Macedonia“, The „Evro-Balkan“ 

University, Skopje, from 20
th
 to 21th December, 2013. 

21.  PhD Drage Petreski, PhD Nenad Taneski, PhD Andrej Iliev „DELIVERIES OF WEAPONS TO 

DEVELOPING COUNTRIES“, International Scientific Conference „The Science and Social 

Development“, The European University – Republic of Macedonia, Skopje, 9
th
 of May 2014. 



22.  PhD Andrej Iliev, PhD Drage Petreski, M.Sc. Dragan Gjurcevski, „EVOLUTIONARY 

DEVELOPMENT OF THE NATO MISSION ISAF AND ITS FUTURE IMPLICATIONS ON 

THE GLOBAL SECURITY“, International Scientific Conference „The Science and Social 

Development“, The European University – Republic of Macedonia, Skopje, 9
th
 of May 2014. 

23.  Drage Petreski, Andrej Iliev, Aco Velkovski, „Regional cooperation council of the see countries 

and the needs for defence reforms in Republic of Montenegro for Euro-Atlantic integration“, 

International Scientific Conference, Researching security – approaches, concepts and policie, 

Faculty of security - Skopje, 02-03 June, Ohrid, 2015.  

24.  Andrej Iliev, Drage Petreski, Marjan Bogdanoski, „NATO experiences in the Middle East 

throught the prism of contemporary cultural and military diplomacy“, International Conference, 

Contemporary security paradigms and challenges: theory and practice, Faculty of philosophy - 

Skopje, Institute for security, defence and peace studies,  September 18, Ohrid, 2015. 

Трудови објавени на научни домашни конференции  

1. Андреј Илиев, Драге Петрески, Александар Главинов: „Историска хронологија на тактиката 

на војување на македонската војска од Кресненското востание до Младотурската 

револуција“, Меѓународна научна конференција „Македонија низ вековите“, УКИМ, 

Филозовски факултет, Институт за историја – Скопје, 11-12 Ноември, 2011. 

2. Драге Петрески, Јанче Илиевски, Александар Главинов: „Мисијата на УНПРЕДЕП во 

Македонија – прва превентивна мисија на Обединетите нации“, Годишник на Факултетот за 

безбедност за 2011, Факултет за безбедност, Скопје 2011, стр.41. 

3. Валентина Симонова, Драге Петрески: „Избор на медиуми за промовирање на производи и 

услуги“, Научна конференција на тема Улогата на медиумите во промоцијата на 

производите и услугите, Европски универзитет - Скопје, 14,15. јуни 2012. 

4. д-р Драге Петрески, д-р Андреј Илиев, д-р Ѓуров Лазар, м-р Валентина Симонова: „Улогата 

на комуникациските технологии и интернетот во менаџментот со синџирите на 

снабдување“, Научна конференција на тема Улогата на медиумите во промоцијата на 

производите и услугите, Европски универзитет - Скопје, 14,15. јуни 2012. 

5.  д-р Ѓуров Лазар, д-р Драге Петрески: „Влијанието на односите со јавноста врз економската 

промоција и маркетингот на компаниите, со посебен акцент на кризното комуницирање“, 

Научна конференција на тема Улогата на медиумите во промоцијата на производите и 

услугите, Европски универзитет - Скопје, 14,15. јуни 2012. 

6.  Игор Ѓорески, Александар Главинов, Драге Петрески: „Радиоактивната контаминација од 

нуклеарните акциденти и нејзиното влијание врз безбедноста на луѓето“, Зборник на 

трудови бр.3, МИТ Универзитет, Скопје, 2012. 

Трудови објавени во домашни списанија 

1. D. Petreski, Lj. Dimitrioski, Е. Nikolov, „TEORETICAL ANALITIC ASPECTS OF 

MAINTENANCE THE UNCOMBAT MOTOR VEHICLES IN ARMY OF THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA“, National Journal, Modern Macedonian Defense,No. 21, Year XII, Skopje, April 

2011. p.57. 

2. Andrej Iliev, Aleksandar Petrovski, Drage Petreski: „COMPARATIVE ANALYSIS ON 

SECURITY COOPERATION IN EUROPE AND PACIFIC ASIA“, National Journal, Modern 

Macedonian Defense,No. 22, Year XII, Skopje,2011. 

3. Elenior Nikolov, Drage Petreski, Dame Dimitrovski: „THE COMPUTER ASSISTED DESIGN 

OF LIGHT WEIGHT PISTONS WITH APLICATION OF ALGOR DESIGN AND FEA 

SYSTEM“, National Journal, Modern Macedonian Defense,No. 22, Year XII, Skopje,2011. 

Трудови објавени на стручни домашни конференции 



1. Андреј Илиев, Драге Петрески, Александар Петрoвски: „НАТО во процесот на планирање 

современи операции и препораките кон Република Македонија како негов актер“, MILCON 

12 - Научно-стручна конференција Процес на планирање и донесување одлуки во 

современите операции – Каде сме денес, а каде треба да бидеме утре?, Министерство за 

одбрана на РМ, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, 14.05.2012. 

2. Митко Богданоски, Марјан Богданоски, Елениор Николов, Драге Петрески: „Сајбер-

нападите како најсовремена закана за воените операции и критичната инфраструктура“, 

MILCON 12 - Научно-стручна конференциjа Процес на планирање и донесување одлуки во 

современите операции – Каде сме денес, а каде треба да бидеме утре?, Министерство за 

одбрана на РМ, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, 14.05.2012. 

3. Drage PETRESKI, PhD; Andrey ILIEV, PhD; Nenad TANESKI, МА; Zoran CIKARSKI 

„Chronological development of post-conflict peacebuilding“, Third international campus, Military 

academy „Gen. Mihailo Apostolski“ – Skopje, Pepelishte, Republic of Macedonija, July 02-12 July 

2012. 

4. Andrey ILIEV, PhD; Drage PETRESKI, PhD; Nenad TANESKI, MA „Retrospective of the stages 

of post-conflict peacebuilding“, Third international campus, Military academy „Gen. Mihailo 

Apostolski“ – Skopje, Pepelishte, Republic of Macedonija, July 02-12 July 2012. 

Стручно апликативни, меѓународно високообразовни и меѓународно научно 

истражувачки проекти 

1. Министерство за одбрана на Република Македонија, „Примена на offset програми при 

набавка на вооружување и воена опрема за Армијата на Република Македонија“,  (Акт 

бр.10-6292/1 од 30.11.2012 год. МО-Сектор за политика и планирање, ВА бр.10-1286/1 од 

03.12.2012 година), Скопје, 2012. 

2. Министерство за одбрана на Република Македонија, Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ – Скопје, придружна членка, УГД – Штип, Организација и реализација на 

меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2013“. 

(Решение бр.02-5844 од 06.11.2012 година на Министер за одбрана; ВА бр.07-1164/3 од 

07.11.2012 година), 2013. 

3. Министерство за одбрана на Република Македонија, Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ – Скопје, придружна членка, УГД – Штип, Организација и реализација на 

меѓународен високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2015“. 

(Решение бр.02-5716/1 од 18.11.2014 година на Министер за одбрана; ВА бр.02-48/39 од 

18.11.2014 година), 2015. 

4. Меѓународен проект, Публикација од страна на Инструментот за претпристапни фондови 

(ИПА) проект „Форум на Југоисточна Европа за адаптација кон климатските промени - 

SEEFCCA“, Извештај за Процена на ранливост од Климатски промени за Република 

Македонија, Црвен крст на Република Македонија, Скопје, 2012. 

Наставни материјали - лекции 

1. Д. Петрески, „Деловна логистика“, Интерна скрипта, Воена академија, Скопје, 2011. 

2. Д. Петрески, „Воена логистика“, Интерна скрипта, Воена академија, Скопје, 2011. 

3. Д. Петрески, „Современо борбено оружје-Конструкција на автоматско оружје“, Интерна скрипта, 

Воена академија, Скопје, 2011. 

4. Д. Петрески, М. Солунчевски, А. Главинов, „Концепт и стратегија за заштита и спасување и 

управување со кризи“, Интерна скрипта, Воена академија, Скопје, 2012. 

5. Д. Петрески, З. Стојковски „Вооружување на оклопни возила на пешадијата“, Интерна скрипта, 

Воена академија, Скопје, 2013. 



Учество на стручен собир, семинари, дел од монографија 

1. Решение за формирање на организационен одбор на Студентска конференција 

„Интеграцијата на Република Македонија во НАТО и новите безбедносни предизвици“. 

(бр.02-6342/1 од 03.12.2012 год. Министер д-р Фатмир Бесими, број од ВА бр.02-1296/1 од 

05.12.2012 година). 

2. Учество на стручна расправа на тема: „Сузбивање на еколошки криминал во Република 

Македонија“ – “Suppression of the environmental crime in the Republic of Macedonia“, 

локација: Дом на АРМ – Скопје, Факултет за безбедност – Скопје, 26 март 2013. 

3. Учество на научно-стручна конференција на тема: „Влијанието на евро-атланските 

интеграции врз економијата на Република Македонија“ Стопанска комора на Македонија – 

Скопје, 03 април 2013. 

4. Учество на семинар на тема  „Менаџирање со надежноста и одржувањето на машините и 

уредите“ Машински факултет – Скопје, 12.04.2013. 

5. Учество на стручна конференција на тркалезна маса на Факултетот за безбедност – Скопје, 

на тема „Безбедносните предизвици на Република Македонија во 2013 година“, Скопје, 18 

Април 2013. 

6. Participate at the Forum: „National Identity and Integration into Euro-Atlantic Structures“ - 

Marshall Center – Republic of Macedonia, Skopje,  14 May 2013. 

7. Учество на семинар на тема  „Менаџирање со одржувањето на техничките ресурси“ 

Машински факултет – Скопје, 31.10.2014. 

8. Учество на научно-стручна конференција на тркалезна маса на Факултетот за безбедност – 

Скопје, на тема „Евро-атланските предизвици на Република Македонија: проблеми, 

политичка реалност, идни решенија и можности по самитот на НАТО во Велика 

Британија 2014“, Скопје, 18.11.2014. 

9. Certificate of Attendance presented to  prof. Drage Petreski, PhD  for attending the „Law of armed 

conflict“ workshop from 14.10-17.10.2013 in organization of the Ministry of Defence of the 

Republic of Macedonia and Ministry of Defence of the Republic of Austria, supported by the 

Embassy of the Republic of Austria. 

10.  This is to certify that Col. Drage Petreski, has successfully completed the „Developing Strategic 

Leaders“ course Przno, Montenegro, 10-13 June 2014. Organised by the Centre for Military 

Education Outreach at Kong
,
s College London. 

11.  Уверение на Драге Петрески, вработен во Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“, Скопје, за учество на семинарот Менаџирање со одржувањето на 

техничките ресурси, Скопје, 31.10.2014 година. 

12.  Учество на семинар на тема: „Life Cycle Costs – Трошоци за векот на траење на 

материјално-технички средства“, во период од 23-27.02.2015 година во Дом на АРМ - 

Скопје. Присутни д-р Драге Петрески, полковник и д-р Елениор Николов, полковник. 

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

„Партнер 2015“.  

14.  Certificate of participation, awarded to Drage Petreski for successful completion of the 

International Scientific Conference „Crisis Management: Challenges and Prospective“, 18 

November 2015, Skopje, Republic of Macedonia. 

15.  Планирачка конференција за изработка на Годишен план за стручно оспособување и 

усовршување на вработените за потребите на МО и АРМ за 2016 година. Решение на МО, 

број 02-1/190 од 30.11.2015 година. Сектор за човечки ресурси - МО, 10.12.2015 година. 

16.  Врз основа на одлука бр. 03-15/18 од 04.02.2015 година, се донесува План за изработка на 

Монографија: 20 години Воена академија. Наслов на поглавјето: Kатедра за воена логистика. 

Автор/носител: д-р Драге Петрески, вонр.проф., полковник. 



Бил член на повеќе факултетски органи и комисии: 

1. Координатор на ЕКТС на ВА, - Одлука за избор на координатор за ЕКТС на ВА од ННС на ВА бр. 

03-25/53 од 21.07.2010 год. 

2. Член на Наставно научен совет на Воената академија. 

3. Член на Деканска управа на Воената академија. 

4. Решение за формирање на кадровски совет на ВА бр. 04-28/2 од 03.01.2011 година, и Решение за 

формирање на кадровски совет на ВА бр. 04-107/1 од 17.01.2014 година.  

5. Одлука за формирање на стручен совет за докторски студии на Воена академија. (Одлука бр.03-15/22 

од 20.02.2015 година, 29-та вонредна седница на ННС на ВА одржана на ден 10.02.2015 година). 

6.  Одлука за избор на продекан, д-р Драге Петрески, вонр. проф., полковник се избира за продекан за 

настава и научно-истражувачка работа на Воената академија. (Одлука бр.03-15/231 од 04.11.2015 

година). 

7. Решение бр.02-278/2 од 12.01.2011 година, за пртседател на Комисија за запишување на студенти на 

втор циклус на студии и на кандидати за специјалистички стручни студии на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2011 година. 

8. Комисија за издавачка дејност - Одлука на ННС на ВА бр.03-25/54 од 21.07.2010 година, и Одлука на 

ННС на ВА бр.03-17/22 од 31.01.2014 година 

9. Комисија за втор циклус на студии – Одлука на ННС на ВА бр.03-18/69 од 21.12.2011 година. 

10. Комисија за етички кодекс на ВА - Одлука за формирање на комисија за изготвување на кодекс на 

однесување во Воената академија бр.02-32/12-1 од 28.09.2010 година, ННС на ВА. 

11. Одлука за формирање на комисија за изработка на Практикум на применета форма на практична 

настава на питомците согласно студиската програма- ННС на ВА бр.03-25/91 од 21.10.2010 

година. 

12. Спроведување на активностите и координирање на работната група за изработка на измената и 

дополната (реакредитација) на Студиската програма за прв циклус на студии – полк. д-р Драге 

Петрески, вонр.проф. (Акт бр.07-103/1 од 17.01.2012 година). 

13. Одлука за формирање на работна група за предлог измени на Законот на Воена академија, (Одлука 

бр.03-17/224 од 31.12.2014 година, 26-та седница на ННС на ВА одржана на ден 25.12.2014 година). 

14. Одлука на ННС на ВА, за усвојување на предлог план и програма за одбележување на Јубилејот 20 

години – Воена академија, а вооедно формирани се следните работни тела и одбори: Работна група за 

дефинирање на награди и признанија.  (Одлука бр. 03-15/18 од 04.02.2015 година на ННС на ВА на 

28-та седница одржана на 29.01.2015 година). 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 Врз основа на направениот преглед и евалуација на наставно-научната, наставно-

образовната и стручно-апликативната дејност, повеќе од очигледно е дека кандидатот д-р 

Драге Петрески, вонреден професор, во континуитет квалитетно, одговорно и совесно ја 

извршува високообразовната дејност. Истовремено од последниот избор до сега, кандидатот 

особено се ангажира во научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, но и надвор од неа.  

Покрај научноистражувачката дејност, кандидатот успешно ја реализира наставата на 

Воената академија во Скопје на прв, втор и трет циклус на студии, но исто така бил ментор на 

повеќе студенти на дипломски, специјалистички и магистерски трудови. 

Согласно со Законот за високо образование, Законот за Воена академија, Статутот на 

Воената академија и Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во 

наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 

Штип, кандидатот ги исполнува условите за избор во наставно - научното звање редовен 

професор.   

 



Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на Наставно- 

научниот совет на Воената академија во Скопје - придружна членка на Универзитет „Гоце 

Делчев“ во Штип да го усвои нашиот предлог и Предлог-одлуката да ја достави до 

Универзитетскиот сенат за кандидатот д-р Драге Петрески, досегашен вонреден професор, и да 

го избере во звањето редовен професор во научното подрачје: техничко-технолошки науки, 

научна област: воено технички науки и машински системи на Воената академија во Скопје при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

д-р Росе Смилески, редовен професор, претседател,  с.р. 

 

д-р Наќе Бабамов, редовен професор, член, с.р. 

 

д-р Тодор Делипетров, редовен професор, член, с.р. 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ  

Р. бр. Наставно-образовна дејност 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

1 Избран во звање помлад асистент 1 10   10 

2 Избран во звање асистент 1 15   15 

3 Избран во звање доцент 1 30   30 

4 Избран во звање вонреден професор 1 40   40 

 ВКУПНО     95 

Р. бр. 

 

Научноистражувачка дејност и стручно 

уметнички активности 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

1 Дел од монографија или научна книга 1 6   6 

2 Труд со оригинални научни резултати,  

објавени во научно списание опфатено во 

(СЦИ/ЦА/останати) 

         3                  3   2                9 

          2                 3 

33 

3 Труд со оригинални научни резултати, 

објавени во зборник од трудови на научен 

собир 

6 1 24 2 54 

4 Учесник во научен проект  

(максимум во три проекти) 

  1 2 2 

5 Член на уредувачки одбор на научно 

списание (СЦИ/ЦА/останати) 

   1                 4   4 

 ВКУПНО      99 

Р. бр. 
Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна дејност 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

1 Труд во стручно (научно популарно) 

списание 

3 2   6 

2 Труд објавен во зборник од трудови на 

стручен собир 

4 2   8 

3 Член на уредувачки одбор на стручно 

списание 

1 0,5   0,5 

4 Елаборати и експертизи 2 2   4 

5 Продекан 1 8   8 

6 Член на универзитетски или владини тела 1 5   5 

7 Член на факултетски орган, комисија 5+6=11 2   22 

 ВКУПНО      53,5 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

     

247,5 

 



Р Е Ф Е Р А Т  

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО  

НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ „ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ“,  

НАУЧНА ОБЛАСТ: „ВОЕНОТЕХНИЧКИ НАУКИ“ И „ПАТИШТА И АЕРОДРОМИ“ 

 

 

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 својата Седница одржана на 28.12.2015 година со 

Одлука бр. 03- 15/254 од 28.12.2015 година врз основа на конкурсот за избор на наставници 

објавен на 17.12.2015 година во дневните весници „Вечер“ и „Коха“, нè избра за членови на 

рецензентска комисија за избор на наставник во научно подрачје „Техничко-технолошки 

науки“, научна област: „Воено-технички науки“ и „Патишта и аеродроми“, во состав: 

 

1. д-р Орце Поповски, редовен професор, полковник, претседател; 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, 

приддружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип,  

2. д-р Дарко Мославац, редовен професор, член 

Градежен факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  

3. д-р Зоран Кракутовски редовен професор, член 

Градежен факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  

 

На конкурсот за избор-реизбор на наставници објавен на 17.12.2015 година во дневните 

весници „Вечер“ и „Коха“, за избор на наставник научно подрачје „Техничко-технолошки 

науки“, научна област: „Воено-технички науки“ и „Патишта и аеродроми“, се пријави               

д-р Александар Главинов, доцент, полковник, како единствен кандидат. Врз основа на 

поднесените документи, согласно член 132 од Законот за високото образование, 

Рецензентската комисија го поднесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Кандидатот д-р Александар Главинов, доцент, полковник е роден на 13.10.1969 година 

во Скопје. Основно и средно образование завршил во родното место. Во 1992 дипломирал на 

Воената академија на копнената војска во Белград, насока инженерија. По завршувањето на 

Воената академија се вработил како офицер во Министерството за одбрана, односно Армијата 

на Република Македонија:  

Постдипломски студии-магистратура завршил во 2000 година на Градежниот факултет 

во Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, со одбрана на магистерскиот труд под 

наслов „Придружни услужни објекти и содржини на јавни патишта”, кадешто се стекнал со 

научно звање магистер по технички науки. 

Во 2010 година на Градежниот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“, ја одбранил докторската дисертација под наслов „Критериуми за вреднување на 

техничко експлоатационите услови на државната патна мрежа од аспект за потребите на 

одбраната”, и се стекнал со научно звање доктор по технички науки. 



Од 1992 до 2001 година извршува повеќе должности во Армијата на Република 

Македонија и тоа: командир на пионерски вод во инженериска чета, командир на инженериска 

чета, заменик командант на инженериски баталјон и командант на инженериски баталјон, во 

2001 година е поставен за аналитичар за развој на доктрина на борбена поддршка и 

имплементација со НАТО во Секцијата за развој на доктрина и имлементација со НАТО во 

Командата за обука.  

Од 2001 до 2015 година извршува должности во Министерството за одбрана на 

Република Македонија, односно во Воената академија во Скопје, и тоа: 

- во 2001 избран е за наставник, во наставно звање предавач на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје; 

- во 2005 повторно е избран во наставното звање предавач на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје; 

- во 2009 година е избран во наставно звање виш предавач на Воената 

академија; 

- по одбраната на докторската дисертација, на 08.06.2011 година кандидатот е 

избран во наставно-научно звање доцент во областа на воените и военотех-

ничките науки; 

- покрај наставно-научната дејност, кандидатот од 2011 до 2013 година ја 

извршува должноста заменик раководител на катедра, а во 2013 година е 

поставен и за раководител на Катедрата за воени науки и воени вештини; 

- од 2013 година до сега ја извршува функцијата продекан за финансии 

инвенстиции и меѓународна соработка во Воената академија. 
Од приложената документација за наставната и научно-истражувачката дејност, како и 

од биографските податоци, Рецензентската комисија заклучи дека кандидатот д-р Александар 

Главинов, доцент ги исполнува законските услови за избор во звање вонреден професор, и тоа:  

1. Со одлука бр. 03-18/29 од 08.06 2011 година д-р Александар Главинов е избран во 

наставно-научно звање доцент во наставно-научната област на воените и военотехничките 

науки на Воената академија во Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

Штип;  

2. Има објавено шест научно-истражувачки трудови во соодветните области во 

релевантни меѓународни научни списанија во последните пет години. 

 

Број Автор Наслов на трудот 
Списание / 

Публикација 

Години на 

излегување на 

списанието/ 

публикацијата 

1. Aleksandar 

Glavinov, 

Zoran 

Krakutovski, 

Slobodan 

Ognjenovic, 

Katerina 

Mitkovska-

Trendova 

Application of 

Multicriteria Analysis for 

selection of Alternative in 

road projects, p. 195-202 

http://grad.unizg.hr/cetra/

ocs/index.php/cetra/cetra

2012  

2nd International 

Conference on 

Road and Rail 

Infrastructure 

CETRA 2012 

Organizer, 

University of 

Zagreb, faculty 

of civil 

Engineering 

department of 

Transportation 

3 

http://grad.unizg.hr/cetra/ocs/index.php/cetra/cetra2012%20page%20195-202
http://grad.unizg.hr/cetra/ocs/index.php/cetra/cetra2012%20page%20195-202
http://grad.unizg.hr/cetra/ocs/index.php/cetra/cetra2012%20page%20195-202


Број Автор Наслов на трудот 
Списание / 

Публикација 

Години на 

излегување на 

списанието/ 

публикацијата 

2. Aleksandar 

Glavinov, 

Drage Petreski, 

Andrej Iliev 

 

Recommendations for 

better Crisis Management 

System in The Republic 

of Macedonia, p. 119-131 

http://www.dku.hr/wp-

content/uploads/2013/06/

Zbornik_radova_2013.pd

f 

6th International 

Scientific 

Conference 

„Crisis 

Management 

Days“, “DKU”, 

Velika Gorica, 

Hrvatska, 2013 

2 

3. Aleksandar 

Glavinov  

Kozarev Atanas,  

Taneski Nenad 

 

Redefining system for 

crisis management in 

republic of Macedonia 

http://fbim.meste.org/FBI

M_2_2014/4_13.pdf 

http://www.meste.org/kon

f/Arhiva/Man_2014/html/

Sadr.htm 

International 

Scientific 

Conference, 

Management 

2014 Belgrade, 

SERBIA 

 

1 

4. Aleksandar 

Glavinov , 

Vasil Mitevski 

 

"The Improvised 

explosive devices 

unsurgent Artillery in 

modern warfare" 

http://www.journalijdr.co

m/sites/default/files/3008.

pdf 

International 

Journal Of 

Development 

Research, 

March, 2015, 

1 

5. Aleksandar 

Glavinov, 
Grozdanka 

Naumovska 

Inter-Agency approach in 

the Republic of 

Macedonia as prevention 

against CBRN and 

Environmental threats, a 

possibility or a priority? 

p. 93 

http://www.dku.hr/wp-

content/uploads/2015/05/

DKU%202015.pdf 

8th International 

Scientific 

Conference 

„Crisis 

Management 

Days“,“DKU”, 

Velika Gorica, 

Hrvatska2015 

 

2 

6. Andrej Iliev,  

Trajce 

Dencevslki, 

Aleksandar 

Glavinov 

 

Analysis of NATO 

comprehensive crisis 

management: Republic of 

Macedonia and Republic 

of Slovenia  

p. 23 

http://www.dku.hr/wp-

content/uploads/2014/06/

DKU%20zbornik%20rad

ova%202014%20www.p

df 

7th International 

Scientific 

Conference 

„Crisis 

Management 

Days“, “DKU”, 

Velika Gorica, 

Hrvatska, 2014 

 

2 
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I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Од позитивната оценка од самоевалуацијата, евидентно е дека кандидатот                          

д-р Александар Главинов, доцент одговорно, стручно и квалитетно ја реализира наставата на 

првиот циклус на студии на Воената академија во областа на Воено-техничките науки.  

Тој, од последниот избор на Воената академија ја реализира наставата од прв циклус на 

студии, по предметите: Запречување и совладување на вештачки пречки, Типологија на цивилни 

несреќи и катастрофи и методологија за проценка и мапирање, Планирање на подготовки за 

справување со цивилни ризици и опасности и стандардни оперативни процедури, Хидрологија 

со феноменологија на поплави, Геолошки хазард и лизгање на земјиштето и Планирање на 

подготовки за справување со цивилни ризици и опасности и стандардни оперативни 

процедури.  

Покрај ангажманот на првиот циклус на студии, кандидатот реализира и настава на 

вториот циклус на студии на Воената академија, по предметот Кризи и менаџирање со кризи, а 

учествува и во реализацијата на наставата по предметите: Воена логистика, Национална 

безбедност и безбедносен систем на Република Македонија и Природни непогоди и други 

несреќи и справување со истите. 

Исто така, кандидатот учествува и во реализацијата на образовниот процес на третиот 

циклус на студии на Воената академија, каде реализира дел од наставата по предметите: 

Идентификација, проценка и анализа на техничко-технолошките ризици и Заштита на 

критична инфраструктура и енергетска безбедност. 

Кандидатот е рецензент на на третото ревидирано издание на Националната 

платформа на Република Македонија за намалување на ризици од катастрофи,  издадена во 

2012 година од Центарот за управување со кризи, рецензент е на книгата  Стандардни 

оперативни процедури во Центарот за управување со кризи, и на книгатата Основи на 

криминалистичко разузнавање и криминалистичка анализа. 

Кандидатот е ментор на повеќе дипломски работи и магистерски и стручно-

специјалистички трудови, а бил и повеќе пати член на комисија за одбрана дипломски работи, 

магистерски и стручно-специјалистички трудови, како и на одбрана на една 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: поглавје во книга, печатени 

трудови во престижни меѓународни списанија со фактор на влијание SCImago Journal Rank 

(SJR), печатени трудови во други меѓународни научни списанија индексирани во EBSCO, 

Springer итн., научни трудови објавени во зборници на трудови на домашни и меѓународни 

научни и стручни конференции.  

Во рамките на својата научно-истражувачка дејност, кандидатот бил и раководител на 

еден научен проект и учесник во три научни проекти. 

Дополнително, кандидатот е главен и одговорен уредник на списанието Современа 

македонска одбрана кое е индексирано во EBSCO, а претходно бил и член на уредувачки одбор 

на истото списание.  

Во периодот од 01.09. до 28.11.2014 година кандидатот престојува во Будимпешта, каде 

интензивно го изучува англискиот јазик. 

Кандидатот е добитник на повеќе награди и признанија за постигнувањата на своето 

работно место, и тоа:  



- Благодарница од министерот за одбрана на Република Македонија, за остварени 

резултати и придонес за унапредувањето на работата на Министерството за одбрана 

на Република Македонија, од 18.08.2013 година;  

- Пофалница од министерот за одбрана на Република Македонија, за остварени 

резултати во процесот на борбената обука и воспитувањето и придонесот во 

изградбата и развојот на Армијата на Република Македонија, од 18.08.2015 година; 

- Уверение од министерот за одбрана на Република Македонија, за доделена 

сребрена значка за долгогодишна служба во Армијата и Министерството за одбрана 

на Република Македонија, од 18.08.2012 година. 

 

III СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА 

ДЕЈНОСТ  

 

Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските активности на 

кандидатот, треба да се истакне дека кандидатот бил член и активно учествувал во работата на 

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

Македонија . 

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

Воената академија, како што е, учесник во меѓунарниот високообразовен и безбедносен проект 

„Летен кампус“, учество во повеќе комисии за прием на питомци и студенти на Воената 

академија на прв циклус на студии, претседател на комисија за прием на студенти и слушатели 

на втор циклус на студии (магистратура и специјалистички стручни студии), учество во 

комисија за самоевалуација и има изработено повеќе елаборати и експертизи. Кандидатот бил 

ментор на една класа питомци на Воената академија.  

 

 

Преглед на објавените научни и стручни трудови на доцент д-р Александар Главинов, во 

периодот по изборот во последното наставно-научно звање:  

 

 

1. Aleksandar Glavinov, Zoran Krakutovski, Slobodan Ognjenovic, Katerina Mitkovska-Trendova, 

Application of Multicriteria Analysis for selection of Alternative in road projects,  

2
nd

 International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2012, University of Zagreb, 

faculty of civil Engineering department of Transportation, p. 195-202 

http://grad.unizg.hr/cetra/ocs/index.php/cetra/cetra2012  

Истражувањата во овој труд се темелат на дефинирање на критериумите и поткритериумите 

и добивање на најпосакувано варијантно решение користејќи ги методите на целосна 

агрегација на конечниот резултат и тоа методот на сума на оценки WSM-Weight sum 

methode, методата на аналитички хиерахиски процес AHP- Analitic Hierarhy Process, и 

методата на парцијална агрегација, односно методата ELECTRE-1. Од трите понудени 

варијанти се направи споредувања и направена е мултикритериумска матрица. 

 

2. Aleksandar Glavinov, Drage Petreski, Andrej Iliev, „Recommendations for better Crisis 

Management System in The Republic of Macedonia, 6
th
 International Scientific Conference „Crisis 

Management Days“, “DKU”, Velika Gorica, Hrvatska, 2013, p. 119-131  

http://www.dku.hr/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_radova_2013.pdf 

http://grad.unizg.hr/cetra/ocs/index.php/cetra/cetra2012%20page%20195-202
http://www.dku.hr/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_radova_2013.pdf


Истражувањата во овој труд се темелат на предложените нови законски решенија за 

создавање на заеднички центар за управување со кризи преку обединување на Центарот за 

управување со кризи и дирекцијата за заштита и спасување во ново тело на владата односно 

тело за итни и кризни состојби, како најдобро решение за управување со кризи и за 

управување со кризи во Република Македонија и регионот на Југоисточна Европа и 

потребата за воспоставување на единствен повикувачки број во Е112 во Република 

Македонија 

 

3. Aleksandar Glavinov Kozarev Atanas, Taneski Nenad  

Redefining system for crisis management in republic of Macedonia,  

International Scientific Conference, Management 2014 Belgrade, SERBIA 

http://fbim.meste.org/FBIM_2_2014/4_13.pdf 

http://www.meste.org/konf/Arhiva/Man_2014/html/Sadr.htm 

Истражувањата во овој труд се насочени кон редефинирањето на кризниот менаџмент 

односно негово ново дефинирање дека кризниот менаџмент е  концепт за безбедност со 

јасно дефинирана улога во спротивставувањето на основните безбедносни предизвици и 

закани. Поради овие причини, а особено заради комплексната глобална ситуација на криза 

кризниот менаџмент се наоѓа многу високо во безбедносните агенди на ОН, ЕУ и НАТО. 

Основен документ кој е основа за ефикасна заштита и управување со кризи се националните 

платформи на земјата за намалување на ризик. Сепак, во последниот период воочено е дека 

таму има индикатори кои се јасно ги илустрираат недостатоци во управувањето со кризи. 

Ова јасно укажува на потребата да ги испита можностите за редефинирање на Системот за 

управување со кризи во земјава и во трудот се предлагаат решенија за надминување на 

слабостите врз основа на научно и теоретско ниво. 

 

4. Aleksandar Glavinov , Vasil Mitevski, The Improvised explosive devices unsurgent Artillery in 

modern warfare, International Journal оf Development Research, March, 2015, 

p. 3921 - 3925 

http://www.journalijdr.com/sites/default/files/3008.pdf 

Истражувањата во овој труд ја се темелат на објаснување на заканите од ИЕН, кој во светот 

резултираа со регионални конфликти, граѓански војни, терористички напади, трговијата со 

дрога и сл. со разни обиди за заплашување на граѓаните и политичките лидери од целиот 

свет, нанесување штета на безбедносните сили на бојното поле, и попречување на 

транспортот и на протокот на трговијата . Во овој труд  се дадени насоки како  воени 

команданти и лидери одговорни за безбедноста на сите нивоа мора да го инкорпорира 

поддршка за контра ИЕН во нивниот процес на планирање. 

 

5. Aleksandar Glavinov, Grozdanka Naumovska, Inter-Agency approach in the Republic of 

Macedonia as prevention against CBRN and Environmental threats, a possibility or a priority?, 8
th
 

International Scientific Conference „Crisis Management Days“,“DKU”, Velika Gorica, Hrvatska, 

2015, p. 93 - 102 

http://www.dku.hr/wp-content/uploads/2015/05/DKU%202015.pdf 

Истражувањата во овој труд претставуваат планирање и координација на меѓуагенциска 

соработка и  подобрување на компатибилност, синхронизација и кохерентниот приод во 

локалните самоуправи. Познато ни е дека меѓуагенциската соработка е почеста во теорија 

отколку во пракса. Бирократијата се уште постои во безбедносниот сектор во многу земји, и 

http://fbim.meste.org/FBIM_2_2014/4_13.pdf
http://www.meste.org/konf/Arhiva/Man_2014/html/Sadr.htm
http://www.journalijdr.com/sites/default/files/3008.pdf
http://www.dku.hr/wp-content/uploads/2015/05/DKU%202015.pdf


нејзиното постоење создава одредени потешкотии за создавање на структура како одговор 

на кризата, пред или за време на голема катастрофа. Со цел поефикасно спречување на 

ефектите од хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни закани, како и заканите кои 

влијаат на животната средина трудот ни докажува дека соработка на владините тела не е на 

потребно рамниште и дека треба да се подобри преку заеднички вежбовни активности. 

 

6. Andrej Iliev,  Trajce Dencevslki, Aleksandar Glavinov, Analysis of NATO comprehensive crisis 

management: Republic of Macedonia and Republic of Slovenia, 7
th
 International Scientific 
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надминување на кризата, без употреба на сеопфатен пристап за управување со кризи преку 

активна соработка воените, политичките и цивилните структури. Научното тежиште на овој 

труд е споредбена анализа на постигањата на Република Словенија во однос на Република 

Македонија во областа на пристап на сеопфатна управување со сопствена криза и  поддршка 

на инфраструктурните капацитети со свои институции на власта, невладините организации, 

приватниот сектор и граѓанското општество. 

 

Учебник и учебно помагало, лекции 

 

1. Александар Главинов, „Заштитата и спасувањето во Република Македонија“, Скопје 

ноември 2011 година, ISBN 978-608-65356-0-5, COBISS.MK-ID 89489418, Високошколски 

учебник 

 

Меѓународен развојно истражувачки проекти 

 

1. Раководител на проект:  

„IPA Project – South East European Forum on Climate Change Adaptacion (CCA Forum), 

„Проектот  на Европската унија ИПА форум југоисточна Европа за адаптација на 

климатските промени“, Maj 2012,  

http://www.seeclimateforum.org/News/310/National-Climate-Vulnerability-Assessments.shtml,  

 

Дополнително на тоа, кандидатот е учесник во три научни проекти.  

 

1. Проект на Влада на Република Македонија, Министерство за образование и наука, „Превод 

на 1.000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и 

најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и 

Германија“, 

- “The Building еenvironment, The Building еenvironment: Active and Passive 

Control Systems”, „Градење на Животната Средина, Градење на Животната 

Средина: Активни и пасивни системи за контрола“, Стручна редакција: д-р 
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Главинов, доцент, Воена академија, Договор број: 037/112-069, 071-2-м/02-
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1. Oliver Andonov, Aleksandar Glavinov,   

The influence of the private and public security as an indicator for early warning about conflic 

escalation in Republic of Macedonia, p. 301-311 
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магистратура од подрачјето на техничките науки – област градежништво „Патишта и 

аеродроми“ и докторски студии од подрачјето на техничките науки – област градежништво 

„патишта и аеродроми“. 

Од самиот преглед и карактеризација на изработените, рецензирани и објавени 

трудови, се гледа исклучително плоден научно-стручен развој на кандидатот. Покрај тоа, 

кандидатот е веќе избран и има работно искуство како доцент во полето на техничко-

технолошките науки и воено-техничките науки.  

 

http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2011.pdf
http://www.morm.gov.mk/?s=SUMMER+CAMPUS&submit=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98&lang=mk
http://www.morm.gov.mk/?s=SUMMER+CAMPUS&submit=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98&lang=mk


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 еминентни светски списанија со фактор на 

влијание, други меѓународни научни и стручни списанија, една објавена книга, трудови 

објавени во зборници на трудови на меѓународни научни и стручни собири, учество на повеќе 

национални и меѓународни конференции, носител на проект и учество во научно-

истражувачки проект, учество во органите и телата на Воената академија, кандидатот целосно 

ги исполнува сите услови за избор во повисоко наставно-научно звање.  

Затоа, со големо задоволство и чест му предлагаме на Наставно- научниот совет на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје кандидатот д-р Александар 

Главинов, доцент, полковник да го избере во звањето вонреден професор во научното 

подрачје на техничко-технолошките науки, во научната област: „Воено-технички науки“ и 

„Патишта и аеродроми“. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1.  д-р Орце Поповски, редовен професор, полковник, претседател; 

     Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, придружна 

     членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, с.р. 

 

2. д-р Дарко Мославац, редовен професор, член, с.р. 

     Градежен факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  

 

3. д-р Зоран Кракутовски редовен професор, член, с.р. 

     Градежен факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  



 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

 

Ред. 

број 
ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ 

ПОЕНИ 

Вкупно 

поени 
во 

земјата 

во 

странств

о 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  (мин. 30 поени) 

1 Избран во звање доцент 30 / 30 

В К У П Н О: 30 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  (мин. 38 поени) 

1 

Труд со оригинални научни резултати, објавени 

во научно списание опфатено во 

(СЦИ/ЦА/останати) 

/ 1 x 9 9 

2 
Труд со оригинални научни резултати, објавени 

во зборник од трудови на научен собир 
13 x 1 15 x 2 43 

3 Раководител на научен проект / 1 x 6 6 

4 
Учесник во научен проект (максимум во три 

проекти) 
3 x 2 / 6 

5 Уредник на научно списание 10 х 1  10 

6 Член на уредувачки одбор на научно списание 4 х 1   4 

В К У П Н О: 78 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА 

ДЕЈНОСТ (мин. 7 поени) 

1 Kнига 1 х 10 / 10 

2 Елаборати и експертизи  2 х 2 / 4 

3 Продекан  8 / 8 

4 Член на факултетски орган, комисија 5 х 2 / 10 

5 
Класен раководител, согласно кредит 

трансвер системот 
4 4 

В К У П Н О: 36 

В К У П Н О: 144 

 

 


