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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК  ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМИ И МРЕЖИ, АНТЕНИ И ПРОСТИРАЊЕ НА БРАНОВИ И 

РАДИОКОМУНИКАЦИЈА  НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 

 

Cо Одлука бр. 03-11/127 од 06.09.2018 година донесена на 83 седница на наставно-

научниот совет на Воената академија, одржана на 06.09.2018 година, формирана е 

Рецензентска комисија за избор на стручен соработник во научното подрачје: 

техничко-технолошки науки, научно поле: компјутерска техника и информатика, 

научни области:  информациони системи и мрежи и научно поле: телекомуникационо 

инженерство, научни области: антени и простирање на бранови и радиокомуникација, 

на Воената академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во следниов состав: 

 

- проф. д-р Митко Богданоски, вонреден професор од наставно-научната 

област: теорија на информации и комуникации, антени и простирање на 

бранови и радиокомуникација, Воена академија, Универзитет „Гоце Делчев” 

– Штип, претседател; 

 

- проф. д-р Југослав Ачкоски, вонреден професор од наставно-научната 

област информациони системи и мрежи, програмски јазици и технологии, 

Воена академија, Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, член, и  

 

- проф. д-р Димитар Богатинов, доцент од наставно-научната област: 

архитектура на сметачки системи, информациони системи и мрежи и 

обработка на информации, Воена академија, Универзитет „Гоце Делчев” – 

Штип, член; 

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Дневник” и „Коха“ како и 

на веб сајтот на Воената академија на 14.08.2018 година и во предвидениот рок се 

пријавија следниве кандидати: 

1. м-р Гоце Стеваноски  

2. м-р Бисерка Петровска.  
 

 Врз основа на приложената документација, комисијата констатира дека 

документите на кандидатите се навреме доставени во Воената академија, и чест ни е на 

Наставно-научниот совет на Воената академија да му го поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Кандидатот м-р Гоце Стеваноски е роден на 16.05.1979 година во Прилеп, 

Република Македонија. Основното и средното образование го завршува во Прилеп, а 

во 2002 година дипломира на Воената академија во Скопје, како офицер во род врски. 

Втор циклус на студии завршува во 2018 година на Факултетот за Информатика при 

ФОН Универзитетот во Скопје. Со одбрана на магистерскиот труд под наслов 

,,Безбедносни решенија за заштита на јадро на мрежа и дефинирање на модел за 

заштита“ се стекнува со научен степен магистер на информатички науки – 

компјутерско инженерство.  



Кандидатот од 2002 година е активно воено лице во Армијата на Република 

Македонија (АРМ), а од почетокот е вклучен во системот на военото образование и 

обука во АРМ, како и во системските елементи на АРМ за воспоставување и 

одржување на комуникациско информацискиот систем. Во текот на кариерата ги 

извршува сите командирски должности, најнапред како командир на вод за врски, а 

потоа и заменик командир и командир на чета за врски. Од 2015 до 2017 година ја 

извршува должноста управител на комуникациско информациски системи – началник 

на секција С-6 во баталјон за врски, а од 2017 е поставен на должност офицер за 

информатичка безбедност и криптозаштита на ниво на бригада. Во рамките на 

професионалното ангажирање активно е вклучен во планирањето и употребата на 

воено телекомуникациските уреди и системи за поддршка на командувањето и 

контролата во единиците на АРМ, каде работно е ангажиран. Неговиот ангажман 

опфаќа интеграција на различни радио, радио релејни уреди и системи и информатички 

системи во единствен систем за размена и процесирање на дигитални податоци. 

Одлично го познава англискиот јазик и во работата успешно се служи со 

компјутерската техника. 

Во рамките на работниот ангажман во Министерството за одбрана на Република 

Македонија (МО на РМ) и АРМ, бил учесник во неколку домашни и меѓународни 

проекти. Во рамките на МО на РМ во периодот од 2010 до 2012 учествувал како член 

на работна група за техничка инфраструктура за Глобален информациски систем на 

АРМ а во периодот од 2014 до 2016 учествувал како член на Интегриран проектен тим 

за реализација на проект: Надградба и имплементација на сајбер-одбрана и 

информатичка безбедност согласно барањата на Партнерска цел Г7301. 

Во периодот од 2014 до 2017 бил работно ангажиран и во меѓународен проект за 

формирање на единица за медицинска поддршка преку концепт „Паметна одбрана“ 

(Smart Defense) во својство на Офицер за комуникациско информациски системи во 

Балканските Наменски Медицински Сили. Проект поддржан од Кралството Норвешка 

и Европската Команда на Армијата на САД. 

Во 2013 година, кандидатот учествувал во една мировна мисија во Авганистан. Бил дел 

од тимот за партнерство со Авганистанската Национална Армија како советник на 

Началникот за комуникациско информациски системи во бригада. Награден е со НАТО 

медал (NATO Non-Article 5). 

Кандидатот бил ангажиран во реализацијата на голем број домашни и меѓународни 

активности, курсеви, обуки, работилници и проекти од кои овде ги наведуваме само 

позначајните: 

• Курс по англиски јазик (“General English”) во школо за странски јазици, Борден, 

Канада, (Јули до Декември 2009); 

• Курс за “Planning and Managing Frequency Spectrum”, Графенвур, Германија, 

(Септември 2010); 

• Cyber Endeavor Workshop, Графенвур, Германија (2011) обука во делот на: 

- “Managing Enterprise Information Security: Practical Approach for Achieving 

Defense-in-Depth”, Software Engineering Institute | Carnegie Mellon 

University - CERT DIVISION;. 

- “Managing Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs)”, Software 

Engineering Institute | Carnegie Mellon University - CERT DIVISION; 



- “Overview on Risk Management in corporate environment”, training by Mr. 

Phillip M. Sparks, 

- “Cyber Security Threats: Advance Persistent Threats and understanding the 

cyber environment”, Naval Postgraduate School. 

• “Managing Microsoft Server Virtualization”, СЕМОС Едукација, Скопје, 

Македонија (2012); 

• “Operational Training Experience Course - Computer Network Defense Teams”, 

Вермонт, САД (2012); 

• “EC-Council | Certified Ethical Hacker (CEH)”, СЕМОС Едукација, Скопје, 

Македонија (2015); 

ЗАКОНСКИ УСЛОВИ  КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 

м-р Стеваноски ги исполнува законските услови за избор во соработничко звање – 

асистент согласно законот за високо образование и тоа: 

1. има завршено прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област,  

3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус и вториот 

циклус на академски студии посебно, 

4. има познавање на најмалку еден странски јазик. 

Дополнително кандидатот има објавено три научни трудови во научно списание со 

импакт фактор во последните пет години. 

Бр. Автор Наслов на трудот Списание 
Импакт 

фактор 

1. 

Goce Stevanoski, 

Ivica Kocev, Jugoslav 

Achkoski, Saso 

Koceski, Boban 

Temelkovski 

Implementation of a 

System for 

Physiological Status 

Monitoring by using 

Tactical Military 

Networks 

Defense Science 

Journal (DSJ), 

(2016) 

Thomson 

Reuters Journal 

Citation Report 

IF: 0.53 

2. 

Ivica Kocev, Jugoslav 

Achkovski, Dimitar 

Bogatinov, Sasko 

Kocevski, Vladimir 

Trajkovik, Goce 

Stevanoski, Boban 

Temelkovski 

Novel approach for 

automating medical 

emergency protocol in 

military environment, 

Technology and 

health care: 

official journal of 

the European 

Society for 

Engineering and 

Medicine (2017) 

Thomson 

Reuters Journal 

Citation Report 

IF: 0.56 

3. 

Achkoski, Jugoslav, S. 

Koceski, D. Bogatinov, 

B. Temelkovski, G. 

Stevanovski, and I. 

Kocev 

Remote triage support 

algorithm based on 

fuzzy logic 

Journal of the 

Royal Army 

Medical Corps 

(2016) 

Thomson 

Reuters Journal 

Citation Report 

IF: 0,662 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

Од страна на Наставно-научниот совет на Воената Академија - Скопје, м-р Гоце 

Стеваноски, во 2016 година, е избран за експерт од практика по предметот „Безбедност 



на комуникациско - информациски системи“, а во 2017 е избран за експерт од практика 

на предметната програма по насока „Техничка служба - информатика“.  

Кандидатот стручно, одговорно и квалитетно ги реализираше наставните 

обврски на првиот циклус на студии при Воената Академија во Скопје по предметите 

за кои беше ангажиран како експерт од практиката или му беа доделени во рамките на 

неговиот професионален ангажман. 

 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во делокругот на научно - истражувачката работа, кандидатот како автор или коавтор 

има објавено повеќе научни трудови во странство од областите што се предмет на 

неговиот интерес и има учествувано во еден меѓународен проект.  

 

Објавени трудови со оригинални научни резултати, објавени во зборник на 

трудови на научен собир 

 

ADDRESSING COMMUNICATION SECURITY ISSUES IN BAN MEDICAL 

SYSTEM, Goce Stevanoski, Jugoslav Achkoski, Saso Koceski, Ana Madevska Bogdanova, 

Mitko Bogdanoski,  In Future Access Enablers of Ubiquitous and Intelligent Infrastructures, 

pp. 219-225. Springer, Cham, 2015. 

 

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно списание опфатено 

во (СЦИ) 

 

IMPLEMENTATION OF A SYSTEM FOR PHYSIOLOGICAL STATUS 

MONITORING BY USING TACTICAL MILITARY NETWORKS, Stevanoski, Goce, 

Ivica Kocev, Jugoslav Ackoski, Saso Koceski, and Boban Temelkovski, Defence Science 

Journal 66, no. 5 (2016): 517-521. (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 0.53) 

 

REMOTE TRIAGE SUPPORT ALGORITHM BASED ON FUZZY LOGIC, Achkoski, 
Jugoslav, S. Koceski, D. Bogatinov, B. Temelkovski, G. Stevanovski, and I. Kocev. 
Journal of the Royal Army Medical Corps (2016): jramc-2015 (Thomson Reuters Journal 

Citation Report IF: 0,662) 

 

NOVEL APPROACH FOR AUTOMATING MEDICAL EMERGENCY PROTOCOL 

IN MILITARY ENVIRONMENT, Ivica Kocev, Jugoslav Achkovski, Dimitar Bogatinov, 

Sasko Kocevski, Vladimir Trajkovik, Goce Stevanoski, Boban Trajkovski, Technology and 

Health Care 26, no. 2 (2018): 249-261. (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 

0.56), 

 

Учество на научен собир со реферат (постер/усно) 

1. Dimitar Bogatinov, Jugoslav Achkoski, Sasho Kocevski, Goce Stevanovski, Boban 

Temelkovski, Ivica Kocev, Review of Market Available Telemedicine Sensors and 

Other Medical Hardware Equipment, International Conference ICT Innovations 2015, 

Ohrid, Macedonia, October 01 – 04, 2015 

Учесник во научен проект 

Кандидатот беше учесник на НАТО SPS повеќегодишниот проект NATO SPS awarded 

project  - 984753:SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System), 2015 – 2018, http://siars-

nato.finki.ukim.mk/  



ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност 

Поени 

Во земјата Во странство 
Вкупно 

број поени број поени 

 ВКУПНО - 

Ред. 

Број 

Научноистражувачка дејност 

и стручно уметнички 

активности 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

1. 

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во научно 

списание опфатено во 

(СЦИ/ЦА/останати) 

3х9 27 

2. 

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во зборник 

од трудови на научен собир 

0 0 1 2 2 

3. 
Учество на научен собир со 

реферат (постер/усно) 
1 1 0 0 1 

4. Одбранета магистерска работа 1 4 0 0 4 

 ВКУПНО 34 

Ред. 

Број 

Стручно апликативна дејност 

и организационо развојна  

дејност 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

1.  Учесник во научен проект   1 8 8 

 ВКУПНО 8 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ 42 

 



 

2. Кандидатката м-р Бисерка Петровска е родена на 22.02.1978 година во Скопје, 

Република Македонија. Основното и средното образование го завршува во Скопје, а во 

2002 година дипломира на Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ – Скопје, на насока електроника и телекомуникации, со што се 

здобива со звање дипломиран инженер по електротехника. Втор циклус студии 

завршува во 2010 година на Факултетот за електротехника и информациски 

технологии, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, насока – телекомуникации и 

се стекнува со научен степен - Магистер по електротехника. Од 2016 година е 

запишана на докторски студии при Универзитет “Гоце Делчев” Штип, Факултет за 

информатика, на студиската програма Компјутерска техника и информатика. 

Кандидатката во периодот од 2002 до 2008 година работела во компаниите IT MAK, 

DTH телевизиски оператор, WINMAC ДОО Друштво за проектирање, градежништво, 

монтажа и одржување - Скопје и ЕГНАТИА ДООЕЛ - Скопје. Од 2008 година е 

вработена во МО на РМ, Сектор за логистика, Одделение за менаџмент и набавки – на 

место Советник за набавка и подготовка на договори за вооружување, средства за 

врски, електроенергетски и информатички средства и опрема, воздухопловно - 

технички средства и опрема и ПП-заштита, каде што: 

- извршува работи и задачи кои се однесуваат на студиско - аналитички 

работи во врска со организирањето и спроведувањето на постапката за 

извршување на набавки на вооружување, електроенергетски и 

информатички средства и опрема, воздухопловно - технички средства и ПП 

заштита согласно позитивните законски прописи; 

- учествува во работата на комисиите за јавни набавки; 

- изготвува комисиски записници, прегледи и друга документација за работа 

на комисијата за избор на најповолен понудувач; 

- непосредно усно и писмено кореспондира со економските оператори и ја 

комплетира потребната документација за извршување на набавките; 

- изготвува договори за набавка на материјално - техничките средства; 

- изготвува анализи, информации и извештаи во врска со работата, и  

- учествува во изработката на планот за набавки од област на одбраната. 

Во текот на реализацијата на работните задачи во МО на РМ, кандидатката ги 

посетувала следните курсеви: 

- Курс од Програмата за управување со ресурсите при развиток на 

меѓународната одбрана со наслов „Преговори при развитокот на 

меѓународна одбрана“, Монтереј Калифорнија,18-27.11.2013 година. 

- Курс од Програмата за управување со ресурсите при развиток на 

меѓународната одбрана со наслов „Управување на принципите при 

развитокот на одбраната“, Монтереј Калифорнија,17-28.11.2011 година. 

Кандидатката одлично го познава англискиот јазик и во работата успешно се служи со 

компјутерската техника. 

 

ЗАКОНСКИ УСЛОВИ  КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 

м-р Петровска ги исполнува законските услови за избор во соработничко звање – 

асистент, согласно законот за високо образование и тоа: 



1. има завршено прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС 

кредити, 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област,  

3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус и вториот 

циклус на академски студии посебно, 

4. има познавање на најмалку еден странски јазик. 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Од наставно научниот совет на Воената Академија - Скопје, во учебната 2016/2017 

година, е избрана за експерт од практика по предметот Управување со информации и 

информациони технологии” и “Информациско - комуникациски системи во 

одбранбениот, безбедносниот и заштитниот систем”, а во учебната 2017/2018 година е 

избрана за експерт од практика за предметите: “Управување со информации и 

информациони технологии”, “Основи на електротехника”, “Информациско - 

комуникациски системи во одбранбениот, безбедносниот и заштитниот систем”. 

Како експерт од практика,  кандидатката во текот на нејзината наставна активност, 

одговорно, стручно, квалитетно и креативно ја организирала и изведувала наставата по 

наведените предметите. 

 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Во делокругот на научно - истражувачката работа, кандидатката како автор или 

коавтор има објавено научни трудови во странство од областите што се предмет на 

нејзиниот интерес. 

 

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

(останати) 

CLASSIFICATION OF SMALL SETS OF IMAGES WITH PRE-TRAINED NEURAL 

NETWORKS, Biserka Petrovska, Igor Stojanovic, Tatjana Atanasova-Pacemska (2018), , 

I.J. Engineering and Manufacturing, 2018, 4, 40-55 

CLASSIFICATION OF SMALL DATA SETS OF IMAGES WITH TRANSFER 

LEARNING IN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS Petrovska, B., Stojanovic, 

I., & Pacemska, T. A. (2018), Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1(1), 

17-24. 

 

Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник од трудови на научен 

собир 

COMPANDING TECHNIQUES FOR PAPR REDUCTION IN DVB-T SYSTEMS, 

Biserka Petrovska, Liljana Gavrilovska, and Valentin Rakovic (2010), 18th 

Telecommunications forum TELFOR 2010 Serbia, Belgrade. 
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ЗАКЛУЧОК 

 

Комисијата внимателно ги разгледа пристигнатите и приложените документи на 

кандидатите и донесе заклучок и предлог. 

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

наставно-образовната и стручно-апликативната дејност, прикажани во табелата за 

бодување, м-р Гоце Стеваноски е подобро рангиран и истиот ги исполнува условите 

согласно Законот за високо образование и бараните конкурсни услови. Кандидатот има 

широко поле на научно и стручно интересирање, со посебен нагласок на сферата на 

компјутерската техника и информатика и телекомуникациите, како и значајни 

постигнувања во научно-истражувачката дејност. Исто така, кандидатот е активно 

вклучен во различни национални и меѓународни стручни и научни проекти. Своите 

согледувања, научни и стручни анализи на значајни прашања и проблеми, кандидатот 

успешно ги презентира во своите научни и стручни трудови. 

Кандидатот, м-р Гоце Стеваноски, покажува значајни резултати во 

реализацијата на обврските во наставно-образовната дејност, преку неговото 

ангажирање за организација и учество во изведувањето на наставата, како стручњак од 

практиката.  

Врз основа на биографските податоци за кандидатот и презентираните 

согледувања за неговите постигнувања може да се заклучи дека станува збор за 

кандидатот со особено истакнати квалитети и желба за понатамошно збогатување на 

своите знаења. Тој добро ја познава методологијата на наставно-научната работа, која 

ја збогатил со теоретски и стручни познавања и работното искуство.  

 

ПРЕДЛОГ 

 

Имајќи ги во предвид постигнувањата на кандидатот во наставно-образовната 

дејност и во научно-истражувачката работа, како и фактот дека ги исполнува условите 

предвидени Согласно со Законот за високо образование и Правилникот за 

единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни 

и соработнички звања на УГД во Штип, кандидатот ги исполнува условите за избор во 

соработничко звање - асистент. 

Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на 

Наставно-научниот совет на Воената академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во 

Штип да го избере кандидатот м-р Гоце Стеваноски за соработничко звање асистент во 

следните научните области: 21202 „информациони системи и мрежи“, 22401 „антени и 

простирање на бранови“ и 22403 „радиокомуникација“ на Воената академија при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. д-р Митко Богданоски, вонр, проф, претседател, с.р. 

2. д-р Југослав Ачкоски, вонр, проф, член, с.р. 

3. д-р Димитар Богатинов, доцент, член, с.р. 

  

 



Р Е Ф Е Р А Т  

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: АРХИТЕКТУРА НА 

СМЕТАЧКИ СИСТЕМИ, ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ" И 

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И СИСТЕМИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО 

СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП 

Со одлука бр. 03-11/126 од 06.09.2018 година, донесена на 83-та седница на Наставно-

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

придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, одржана на 06.09.2018 

година, формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања во 

научното подрачје: 2.Природно-математички науки. Научно поле: 212 Компјутерска 

техника и информатика. Научни области: 21202 „Архитектура на сметачки системи“, 

21201 „Информациони системи и мрежи“ и 21205 „Вештачка интелигенција и системи“ 

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

- проф. д-р Југослав Ачкоски, вонреден професор од наставно-научната област 

информациони системи и мрежи, програмски јазици и технологии, Воена 

академија, Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, претседател 

 

- проф. д-р Митко Богданоски, вонреден професор од наставно-научната област: 

теорија на информации и комуникации, антени и простирање на бранови и 

радиокомуникација, Воена академија, Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, 

член,  

 

- проф. д-р Димитар Богатинов, доцент од наставно-научната област: архитектура 

на сметачки системи, информациони системи и мрежи и обработка на 

информации, Воена академија, Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, член; 

 

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

сајтот на Воената академија на 14.08.2018 година и во предвидениот рок се пријавија 

следниве кандидати: 

3. м-р Бобан Темелковски;  

4. м-р Бисерка Петровска.  
 

Врз основа на приложената документација, комисијата констатира дека документите на 

кандидатите се навреме доставени во Воената академија, и чест ни е на Наставно-

научниот совет на Воената академија да му го поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Кандидатот м-р Бобан Темелковски е роден на ден 13.11.1991 година во Велес, 

општина Велес, Република Македонија. Основно образование завршува во Велес и   

школувањето го продолжува во средното стручно училиште „Коле Неделковски“ во 

Велес кое го завршува во 2010 година. Се запишува на Воена академија – Скопје во 

учебната 2010/1011 година, каде што дипломирал во 2014 година.  

Во учебната 2011/2012 година се запишува како вонреден студент на Факултет за 

информатички и комуникациски технологии- Битола, каде што дипломира во 2014 

година. 



Од 2014 година е активно воено лице на служба во Армијата на Република Македонија 

(АРМ). Од почетокот е вклучен во системот на военото образование и обука во АРМ, 

како командир на вод во СОв (секција за обука на војници). Моментално е во чин 

поручник и работи како Офицер за логистика во Центар за индивидуална обука-Велес. 

Постдипломски студии - магистратура завршил во 2017 година на Факултетот за 

електротехника и информациски технологии на Институтот за автоматика, роботика и 

системско инжинерство при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Со 

одбрана на магистерскиот труд под наслов “Систем за проценка на состојбата на 

пациенти базиран на фази-логички управувач” стекнува научно звање магистер по 

електротехника и информациски технологии.  

Врз основа на член 124 од Законот за Високо образование („Сл. Весник на РМ“ бр. 

35/08), а согласно член 214 од Статут на Воена академија бр. 02-2956/1 од 14.04.2010 

година и со одлука на Воена академија бр. 03-17/206-15 од 19.12.2014 година е 

ангажиран за експерт од практика по предметот Теорија на системи. 
 

ЗАКОНСКИ УСЛОВИ  КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 

м-р Темелковски ги исполнува законските услови за избор во соработничко звање – 

асистент согласно законот за високо образование и тоа: 

1. има завршено прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област,  

3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус и вториот 

циклус на академски студии посебно, 

4. има познавање на најмалку еден странски јазик. 

Дополнително кандидатот има објавено три научни трудови во научно списание со 

импакт фактор во последните пет години. 

Бр. Автор Наслов на трудот Списание 
Импакт 

фактор 

1. 

Goce Stevanoski, Ivica 

Kocev, Jugoslav 

Achkoski, Saso 

Koceski, Boban 

Temelkovski 

Implementation of a 

System for 

Physiological Status 

Monitoring by using 

Tactical Military 

Networks 

Defense Science 

Journal (DSJ), 

(2016) 

Thomson 

Reuters Journal 

Citation Report 

IF: 0.53 

2. 

Ivica Kocev, Jugoslav 

Achkovski, Dimitar 

Bogatinov, Sasko 

Kocevski, Vladimir 

Trajkovik, Goce 

Stevanoski, Boban 

Temelkovski 

Novel approach for 

automating medical 

emergency protocol in 

military environment, 

Technology and 

health care: 

official journal of 

the European 

Society for 

Engineering and 

Medicine (2017) 

Thomson 

Reuters Journal 

Citation Report 

IF: 0.56 

3. 

Achkoski, Jugoslav, S. 

Koceski, D. Bogatinov, 

B. Temelkovski, G. 

Stevanovski, and I. 

Kocev 

Remote triage support 

algorithm based on 

fuzzy logic 

Journal of the 

Royal Army 

Medical Corps 

(2016) 

Thomson 

Reuters Journal 

Citation Report 

IF: 0,662 



I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

м-р Бобан Темелковски, до сега квалитетно, стручно и одговорно ја реализира настава-

та на првиот циклус на студии по предметот Теорија на Системи. Исто така, 

кандидатот има реализирано настава за Курсот на Офицери за логистички служби по 

предметната програма: Информатика. 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  ДЕЈНОСТ 

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

Бобан Темелковски е автор на неколку 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. 

Има учество во меѓународни научно истражувачки проекти, исто така активно 

учествува на домашни и меѓународни научни и стручни конференции и семинари. 
 

Објавени трудови со оригинални научни резултати, објавени во зборник на 

трудови на научен собир 

1. Mihajlo Tosevski, Boban Temelkovski, Jugoslav Achkoski, (2014). Model of 

Information  System for Smart Target Shooting, The 6th International  Scientific  

Conference on Defensive Technologies (OTEH 2014), Belgrade, Serbia, October 09-

10, 2014, ISBN 978-86-81123-71-3 

2. Boban Temelkovski, Jugoslav Ackoski, Rumen Stainov, Fuzzy logic controller 

development for classification of patient status based on physiological parameters, 4th 

International Black Sea Conference on Communications and Networking, IEEE, 

Varna, Bulgaria, June 06 - 09, 2016 

3. Tamara Gjonedva, Sofija Velinovska, Jugoslav Achkoski, Boban Temelkovski (2016). 

Security System in Military Bases with Matlab Algorithm, The 7th  International  

Scientific  Conference on Defensive Technologies (OTEH 2016), Belgrade, Serbia, 

October 06-07, 2016, ISNB 978-86-81123-82-9 

 

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно списание опфатено 

во (останати) 

1. Boban Temelkovski, Jugoslav Achkoski (2014). Modeling and Simulation of Antenna 

Azimuth Position Control System, International Journal of Multidisciplinary and 

Current Research, volume 2, pp. 254-257. ISSN: 2321-3124 

2. Nikola Manev, Jugoslav Achkoski, Boban Temelkovski. Prototype Precision Aidrop 

System: Model Development and Simulation. Computer Science Education & 

Computer Science Research Journal: ISSN 1313-8624, 2016 

 

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно списание опфатено 

во (СЦИ) 

1. IMPLEMENTATION OF A SYSTEM FOR PHYSIOLOGICAL STATUS 

MONITORING BY USING TACTICAL MILITARY NETWORKS, Stevanoski, 

Goce, Ivica Kocev, Jugoslav Ackoski, Saso Koceski, and Boban Temelkovski, 

Defence Science Journal 66, no. 5 (2016): 517-521. (Thomson Reuters Journal 



Citation Report IF: 0.53) 

 

2.   REMOTE TRIAGE SUPPORT ALGORITHM BASED ON FUZZY LOGIC, 
Achkoski, Jugoslav, S. Koceski, D. Bogatinov, B. Temelkovski, G. Stevanovski, 
and I. Kocev. Journal of the Royal Army Medical Corps (2016): jramc-2015 

(Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 0,662) 

3.   NOVEL APPROACH FOR AUTOMATING MEDICAL EMERGENCY 

PROTOCOL IN MILITARY ENVIRONMENT, Ivica Kocev, Jugoslav 

Achkovski, Dimitar Bogatinov, Sasko Kocevski, Vladimir Trajkovik, Goce 

Stevanoski, Boban Trajkovski, Technology and Health Care 26, no. 2 (2018): 249-

261. (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 0.56), 

 

Учество на научен собир со реферат (постер/усно) 

1. Dimitar Bogatinov, Jugoslav Achkoski, Sasho Kocevski, Dejan Rancic, Boban 

Temelkovski, Ivica Kocev, Review of Fuzzy Logic and Markov Decision Process for 

Sensor Data Classification, International Conference ICT Innovations 2015, Ohrid, 

Macedonia, October 01 – 04, 2015 

2. Dimitar Bogatinov, Jugoslav Achkoski, Sasho Kocevski, Goce Stevanovski, Boban 

Temelkovski, Ivica Kocev, Review of Market Available Telemedicine Sensors and 

Other Medical Hardware Equipment, International Conference ICT Innovations 2015, 

Ohrid, Macedonia, October 01 – 04, 2015 

 

Учесник во научен проект 

м-р Темелковски учествува во два  научно истражувачки проекти и тоа по 

следното: 

1. NATO SPS awarded project - 984753: SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue 

System), 2015 – 2018, http://siars-nato.finki.ukim.mk/  
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Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

1. 

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во научно 

списание опфатено во (СЦИ) 

3х9 27 

2. 

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во научно 

списание опфатено во 

(останати) 

2х3 6 

2. 

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во зборник 

од трудови на научен собир 

0 0 3 2 6 

3. 
Учество на научен собир со 

реферат (постер/усно) 
2 1 0 0 2 

4. Одбранета магистерска работа 1 4 0 0 4 

 ВКУПНО 45 

Ред. 

Број 

Стручно апликативна дејност 

и организационо развојна  

дејност 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

2.  Учесник во научен проект   1 8 8 

 ВКУПНО 8 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ 53 



3. Кандидатката м-р Бисерка Петровска е родена на 22.02.1978 година во Скопје, 

Република Македонија. Основното и средното образование го завршува во Скопје, а во 

2002 година дипломира на Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ – Скопје, на насока електроника и телекомуникации, со што се 

здобива со звање дипломиран инженер по електротехника. Втор циклус студии 

завршува во 2010 година на Факултетот за електротехника и информациски 

технологии, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, насока – телекомуникации и 

се стекнува со научен степен - Магистер по електротехника. Од 2016 година е 

запишана на докторски студии при Универзитет “Гоце Делчев” Штип, Факултет за 

информатика, на студиската програма Компјутерска техника и информатика. 

м-р Бисерка Петровска во периодот од 2002 до 2008 година работела во компаниите IT 

MAK, DTH телевизиски оператор, WINMAC ДОО Друштво за проектирање, 

градежништво, монтажа и одржување - Скопје и ЕГНАТИА ДООЕЛ - Скопје. Од 2008 

година е вработена во МО на РМ, Сектор за логистика, Одделение за менаџмент и 

набавки – на место Советник за набавка и подготовка на договори за вооружување, 

средства за врски, електроенергетски и информатички средства и опрема, 

воздухопловно - технички средства и опрема и ПП-заштита, каде што: 

- извршува работи и задачи кои се однесуваат на студиско - аналитички 

работи во врска со организирањето и спроведувањето на постапката за 

извршување на набавки на вооружување, електроенергетски и 

информатички средства и опрема, воздухопловно - технички средства и ПП 

заштита согласно позитивните законски прописи; 

- учествува во работата на комисиите за јавни набавки; 

- изготвува комисиски записници, прегледи и друга документација за работа 

на комисијата за избор на најповолен понудувач; 

- непосредно усно и писмено кореспондира со економските оператори и ја 

комплетира потребната документација за извршување на набавките; 

- изготвува договори за набавка на материјално - техничките средства; 

- изготвува анализи, информации и извештаи во врска со работата, и  

- учествува во изработката на планот за набавки од област на одбраната. 

Во текот на реализацијата на работните задачи во МО на РМ, кандидатката ги 

посетувала следните курсеви: 

- Курс од Програмата за управување со ресурсите при развиток на 

меѓународната одбрана со наслов „Преговори при развитокот на 

меѓународна одбрана“, Монтереј Калифорнија,18-27.11.2013 година. 

- Курс од Програмата за управување со ресурсите при развиток на 

меѓународната одбрана со наслов „Управување на принципите при 

развитокот на одбраната“, Монтереј Калифорнија,17-28.11.2011 година. 

Кандидатката одлично го познава англискиот јазик и во работата успешно се служи со 

компјутерската техника. 

 

ЗАКОНСКИ УСЛОВИ  КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 

м-р Петровска ги исполнува законските услови за избор во соработничко звање – 

асистент, согласно законот за високо образование и тоа: 

1. има завршено прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС 



кредити, 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област,  

3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус и вториот 

циклус на академски студии посебно, 

4. има познавање на најмалку еден странски јазик. 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Од наставно научниот совет на Воената Академија - Скопје, во учебната 2016/2017 

година, е избрана за експерт од практика по предметот Управување со информации и 

информациони технологии” и “Информациско - комуникациски системи во 

одбранбениот, безбедносниот и заштитниот систем”, а во учебната 2017/2018 година е 

избрана за експерт од практика за предметите: “Управување со информации и 

информациони технологии”, “Основи на електротехника”, “Информациско - 

комуникациски системи во одбранбениот, безбедносниот и заштитниот систем”. 

 Како експерт од практика,  кандидатката во текот на нејзината наставна активност, 

одговорно, стручно, квалитетно и креативно ја организирала и изведувала наставата по 

наведените предметите. 

 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Во делокругот на научно - истражувачката работа, кандидатката како автор или 

коавтор има објавено научни трудови во странство од областите што се предмет на 

нејзиниот интерес. 

 

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

(останати) 

Classification of small sets of images with pre-trained neural networks, Biserka 

Petrovska, Igor Stojanovic, Tatjana Atanasova-Pacemska (2018), , I.J. Engineering and 

Manufacturing, 2018, 4, 40-55 

Classification of small data sets of images with transfer learning in convolutional neural 

networks Petrovska, B., Stojanovic, I., & Pacemska, T. A. (2018), Balkan Journal of 

Applied Mathematics and Informatics, 1(1), 17-24. 

 

Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник од трудови на научен 

собир 

COMPANDING TECHNIQUES FOR PAPR REDUCTION IN DVB-T SYSTEMS, 

Biserka Petrovska, Liljana Gavrilovska, and Valentin Rakovic (2010), 18th 

Telecommunications forum TELFOR 2010 Serbia, Belgrade. 



ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност 

Поени 

Во земјата Во странство 
Вкупно 

број поени број поени 

 ВКУПНО - 

Ред. 

Број 

Научноистражувачка дејност 

и стручно уметнички 

активности 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

1. 

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во научно 

списание опфатено во 

(останати) 

2х3 6 

2. 

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во зборник 

од трудови на научен собир 

0 0 1 2 2 

3. Одбранета магистерска работа 1 4 0 0 4 

 ВКУПНО 12 

Ред. 

Број 

Стручно апликативна дејност 

и организационо развојна  

дејност 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

 ВКУПНО - 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ 12 

 

 

 



ЗАКЛУЧОК 

 

Комисијата внимателно ги разгледа пристигнатите и приложените документи на 

кандидатите и донесе заклучок и предлог. 

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

наставно-образовната и стручно-апликативната дејност, прикажани во табелата за 

бодување, м-р Бобан Темелковски е подобро рангиран и истиот ги исполнува условите 

согласно Законот за високо образование и бараните конкурсни услови. Кандидатот има 

широко поле на научно и стручно интересирање, со посебен нагласок на сферата на 

компјутерската техника и информатика, како и значајни постигнувања во научно-

истражувачката дејност. Исто така, кандидатот е активно вклучен во различни 

национални и меѓународни стручни и научни проекти. Своите согледувања, научни и 

стручни анализи на значајни прашања и проблеми, кандидатот успешно ги презентира 

во своите научни и стручни трудови. 

Кандидатот, м-р Бобан Темелковски, покажува значајни резултати во 

реализацијата на обврските во наставно-образовната дејност, преку неговото 

ангажирање за организација и учество во изведувањето на наставата, како стручњак од 

практиката.  

Врз основа на биографските податоци за кандидатот и презентираните 

согледувања за неговите постигнувања може да се заклучи дека станува збор за 

кандидатот со особено истакнати квалитети и желба за понатамошно збогатување на 

своите знаења. Тој добро ја познава методологијата на наставно-научната работа, која 

ја збогатил со теоретски и стручни познавања и работното искуство.  

ПРЕДЛОГ 

Имајќи ги во предвид постигнувањата на кандидатот во наставно-образовната 

дејност и во научно-истражувачката работа, како и фактот дека ги исполнува условите 

предвидени Согласно со Законот за високо образование и Правилникот за 

единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни 

и соработнички звања на УГД во Штип, кандидатот ги исполнува условите за избор во 

соработничко звање - асистент. 

Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на 

Наставно-научниот совет на Воената академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во 

Штип да го избере кандидатот м-р Бобан Темелковски за соработничко звање асистент 

во следните научни области: 21200 "архитектура на сметачки системи", 21202 

"информациони системи и мрежи" и 21205 "вештачка интелигенција и системи" на 

Воената академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

д-р Југослав Ачкоски, вонреден професор, претседател, с.р. 

д-р Митко Богданоски, вонреден професор, член, с.р. 

д-р Димитар Богатинов, доцент, член, с.р. 



Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНИTE ОБЛАСТИ: 50400. 

„ФУНДАМЕНТАЛНА КИНЕЗИОЛОГИЈА (БИОМЕХАНИКА, 

ПСИХОМОТОРИКА, ФИЗИОЛОГИЈА, ДРУГО)“, 50401. „ПРИМЕНЕТА 

КИНЕЗИОЛОГИЈА (СПОРТ, ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ, РЕКРЕАЦИЈА, 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА, ДРУГО)“ И 50403. „СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ 

И СПОРТ“ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО 

АПОСТОЛСКИ“ ВО СКОПЈЕ – ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 

 

Врз основа на член 173 од Законот за високо образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.82/18) 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 83та седница одржана на 

06.09.2018 година со одлука бр. 03-11/125 нé избра за членови на рецензентска 

комисија за избор на соработник во состав: 

 

1. Проф. д-р Милан Наумовски, ФФОСЗ при УКИМ - Скопје - претседател и член, 

2. Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска, ФФОСЗ при УКИМ - Скопје - член, 

3. Доц. д-р Борче Даскаловски, ФФОСЗ при УКИМ - Скопје - член. 

 

Конкурсот е распишан во весникот „Вечер“ и „Коха“ од 14.08.2018 година за 

следното научно поле: 504 Кинезиологија, научни области: 50400. „Фундаментална 

кинезиологија (Биомеханика, Психомоторика, Физиологија, друго)“, 50401. 

„Применета кинезиологија (Спорт, Физичко воспитување, Рекреација, Кинезитерапија, 

друго)“ и 50403. „Специјално физичко вежбање и спорт“. На конкурсот се пријавија 

четири кандидати: 

 

1. д-р Елена Соклевска Илиевски 

2. м-р Сашо Даневски 

3. м-р Владимир Апостолов  

4. м-р Мартина Николовска 

5.  

По разгледувањето на приложената документација Рецензентаската комисија го 

поднесува следниот 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. д-р ЕЛЕНА СОКЛЕВСКА 

 

Кандидатката д-р Елена Соклевска Илиевски, нема комплетна документација, 

недостасува дипломата или уверението за завршен прв циклус студии, од каде што 

може да се види просечниот успех, кој е основен предуслов за избор во 

соработничко звање. Поради наведените аргументи, нејзината кандидатура не е 

разгледувана. 

 

 

 



2. м-р МАРТИНА НИКОЛОВСКА 

 

Кандидатката м-р Мартина Николовска има поднесено нострифицирани документи, 

за завршени прв и втор циклус студии на Националната Спортска Академија во 

Софија, Бугарија. Врз основа на приложената документација констатирано е дека 

нејзиниот интерес и стручната квалификација е насочена во полето на 

кинезитерапијата и акупунктурата. Поради недоволните аргументи и квалификации, 

сметаме дека кандидатката не може да одговори на барањата на предметот на кој 

конкурира. 

Исто така, треба да се напомене дека во приложените документи недостасува 

средниот успех од првиот циклус студии, што според Законот за високо образование е 

основен предуслов за избор во соработничко звање. 

 

3. М-р ВЛАДИМИР АПОСТОЛОВ 

 

По разгледувањето на приложените документи на кандидатот м-р Апостолов 

Владимир, констатирано е дека тој не го исполнува основниот услов за избор во 

соработничко звање, неговиот просечен успех на првиот циклус студии е 7.88.  Според 

Законот за високо образование минималниот просечен успех од првиот циклус студии 

треба да изнесува 8.00. 

 

4. М-р САШО ДАНЕВСКИ 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ   

 

М-р Сашо Даневски е роден на 29.10.1985 година во Прилеп, Република 

Македонија. Во 2000та година завршил основно образование во ОУ „Никола Карев“ – 

Крушево. Во 2004та година завршил средно образование во Државно средно училиште 

– Гимназија „Орце Николов“ – Скопје. Магистерската работа со наслов „Економски 

стратегии за развој на спортот, ја одбранил во 2012 година“ на Факултетот за спортски 

менаџмент при ФОН Универзитет, прв приватен универзитет.  

Во Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, се вработил 

во 2010та година на должност инструктор за физичко образование во полкот за 

специјални операции, од 2012та година е назначен за инструктор за спорт и физичко во 

Генералштабот на Армијата на Република Македонија. 

Во 2017 година со одлука на Наставно-научниот совет на Воената академија во 

Скопје е назначен за експерт од практиката по предметот „Специјално физичко 

вежбање и спорт“. Во изминатиот период реализирал вежби по предметот „Специјално 

физичко вежбање и спорт“ и тоа на редовните наставни часови, курс за командири на 

чети и курс за командири на водови. 

Кандидатот има учествувано на семинари, работилници и конференции од 

областа: 

- Семинар за атлетски судија, Охрид – 2010 година, 

- Семинар за периодизација и наменска обука за припадниците на АРМ во 

различни теренски и временски услови со инструктори од вооружените сили на 

Франција, Скопје – 2018 година, 



- Работилница со претставници на вооружените сили на Обединетото 

Кралство за унапредување на обуката по физичко вежбање и спорт, 

Алдершот, Обединето Кралство – 2016 година, 

- Работилница со претставници на вооружените сили на Обединетото 

Кралство за унапредување на обуката по физичко вежбање и спорт, Скопје – 

2017 година, 

- Работилница со претставници на вооружените сили на Франција за 

унапредување на воениот спорт на АРМ во државата и странство, Скопје – 

2017 година, 

- Годишна конференција за обука во АРМ – ноември 2012, март 2013, 

ноември 2013, март 2014, ноември 2014, април 2015, ноември 2015, март 

2016, ноември 2016, април 2017 и ноември 2017. 

- Годишна конференција на Европскиот совет за воени спортови во Софиа, 

Република Бугарија – 2018 година. 

Во рамките на работниот ангажман во Министерството за одбрана и Армијата на 

Република Македонија кандидатот е член во повеќе работни групи за изработка на 

правилници и упатства за работа и комисии за проверка на физичката способност на 

припадниците на Армијата на Република Македонија: 

- Правилник за начинот на одржување и проверка на физичката способност на 

активниот воен персонал за служба во Армијата на Република Македонија, 

- Упатство за обука по физичко во Армијата на Република Македонија, 

- Правилник за утврдување на висината на надоместокот на услугите за 

користење на капацитетите на Армијата не Република Македонија, 

- Правилник за поддршка на државните репрезентативци на Република 

Македонија, кои се припадници на АРМ или Министерството за одбрана.   

- Во текот на неговата кариера повеќе пати е пофалуван од надредените и 

државните спортски институции со кои соработувал. 

 

II. ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ ЗА 

ИЗБОР НА СОРАБОТНИК 

 

1. Кандидатот м-р Сашо Даневски е магистер на науки од областа на спортски  

 менаџмент. 

2. Кандидатот го има исполнето условот за просек од најмалку осум на студиите на 

прв и втор циклус посебно, односно има остварено успех од 9,10 на прв циклус и 

8,86 на втор циклус студии што може да се види од приложените уверениа и 

дипломи за двата циклуси. 

3. Кандидатот има уверение за познавање на англиски јазик издаден од Институт 

„Блаже Конески“, Филолошки факултет при УКИМ. 

 

 

 

 

 



III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ОД КОНКУРСОТ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА 

КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК 

 

1. Предметот „Специјално физичко вежбање и спорт“ – кандидатот една година како 

експерт од практиката ги реализира редовните вежби по наведениот предмет на 

Воената академија во Скопје. 

 

При утврдување на комплетноста на документите, Рецензентската комисија 

констатираше дека кандидатот ги доставил сите документи предвидени со конкурсот и 

согласно законот за високо образование. 

 

IV. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

  

М-р Сашо Даневски квалитетно, стручно и одговорно ги реализира наставните 

обврски на првиот циклус на студии при Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ – Скопје по предметот за кој е анфажиран како стручњак од практиката 

или му биле доделени во рамките на неговиот професионален ангажман. 

Прв пат м-р Сашо Даневски како стручњак од практиката е ангажиран во учебната 

2017/2018 година по предметот Специјално физичко вежбање и спорт. Од тогаш па до 

денес ги реализира вежбите по наведениот предмет. 

 

V. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Кандидатот во изминатата учебна година бил предавач на Курсот за штабни должности 

во баталјон  и Курсот за командири на водови во организација на Воената академија. 

Во неговата кариера м-р Сашо Даневски се надоградувал во полето на обуката и 

спортот со тоа што успешно завршил Курс за инструктори по скијање организиран од 

страна на Скијачка федерација на Македонија и Курс за атлетски судија организиран 

од страна на Атлетска федерација на Македонија. 

  

VI. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА И ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ 

 

Член на комисии 

1. Кандидатот е одреден за Секретар на Меѓународниот совет за воени спортови со 

Решение на Министерот за одбрана бр.02-6045/1 од 06.11.2017 година. 

2. Кандидатот е одреден за Селектор на армиските репрезентации во атлетика, алпско и 

нордиско скијање со Решение на Министерот за одбрана бр.02-6045/1 од 06.11.2017 

година. 

3. Кандидатот е член на Комисија за утврдување на физичката способност на воениот 

персонал во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, 

Комисија за прием на професионални војници во Армијата на Република 

Македонија, Комисија за упатување на воен персонал во мировни операции со 

Решение на Министерот за одбрана бр.02-1131/1 од 15.02.2018 година (кандидатот 

членувал и во претходните три комисиски состави во периодот од 2010 до 2018 

година). 

4. Кандидатот е член на Комисија за спроведување на конкурс за запишување 

слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација со завршен 

прв циклус студии со Решение на Деканот на Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ – Скопје бр.07-79/41 од 04.06.2018 година. 



5. Кандидатот е предавач на Курс за командири на чети на родови и логистички 

специјалности со Одлука на Деканот на Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ – Скопје бр.03-11/51 од 15.03.2018 година. 

6. Кандидатот е одреден за Шеф на делегација за учество на „Тркачки фестивал – 

NATO Run 2018“ со акт од Сектор за човечки ресурси при министерство за одбрана 

бр.16-4756/1 од 06.08.2018 година. 

7. Кандидатот со повеќе документи на Министерот за одбрана и Началникот на 

Генералштабот на Армијата на Република Македонија е одредуван за организирање 

на спортски воени натпревари и турнири на национално ниво. 

8. Кандидатот во повеќе наврати е одредуван за Инструктор за реализација на обука во 

летни и зимски услови со питомци од Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ – Скопје и припадници на Армијата на Република Македонија 

(јануари 2012, јуни 2012, јануари 2015, јуни 2015, јануари 2016, февруари 2017, 

февруари 2018 и јули 2018 година). 

9. Кандидатот е одреден за национален претставник на Европската конференција за 

воени спортови во Софија, Република Бугарија. 

10. Кандидатот е одреден за организатор за одбележување на „Денот на 

Меѓународниот совет за воени спортови (CISM) – 18ти февруари“. 

11. Кандидатот е претседател на Комисија за утврдување на физичката подготвеност за 

запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на 

Министерство за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 

2018/2019. 

12. Кандидатот во периодот од 2010 до 2017 година има изработувано полугодишни и 

годишни извештаи за борбената готовност на припадниците на Армијата на 

Република Македонија. 

13. Кандидатот е член на работна група за изработка на Правилник за поддршка на 

државните репрезентативци на Република Македонија, кои се припадници на АРМ 

или Министерството за одбрана.    

14. Кандидатот како државен репрезентативец по атлетика и член на атлетски клуб 

„Работнички“ од Скопје ги има постигнато следните спортски достигнувања: 

-  трикратен државен шампион во крос-кантри трчање во категорија на млади 

сениори во 2005, 2006 и 2007 година, 

-  трикратен државен шампион во дисциплината 1500м во 2004, 2005 и 2006 

година, 

-  вицешампион во нордиско трчање во 2002 година, 

-  две години последователен победник на крос-кантри трка „Методија Веновски 

- Мето“ – 2007 и 2008 година, 

-  две втори и едно трето место на државните првенства на Република 

Македонија во дуатлон – 2008, 2009 и 2010 година, 

- второ место на Скопски маратон во 2007 година, 

-  прво место на Скопски маратон 2018 година како дел од штафетниот тим на 

Армијата на Република Македонија, 

-  Армиски шампион во крос-кантри трчање во 2011 година, 

-  Победник на трка на 8км во состав на спортски натпревари по повод „Денот 

на Армијата на Република Македонија – 18ти Август“ – 2011 година, 

-  Армиски шампион во пинг-понг во 2011 година поединечно и 2012 година 

екипно, 

-  Победник на трка „Трчаме кон целта“ – 2011 година, 

-  прво место на трка „Трчаме кон целта“ 2018 година како дел од штафетниот 

тим на “Fitness Challenge”, 



-  вицешампион на државно првенство во планинско трчање во 2008 година и 

2009 година, 

-  второ место на атлетски крос „13ти Ноември“ во 2005 година, 

-  второ место на атлетска ноќна трка „13ти Ноември“ во 2008 година.  



 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

      

 

 

Ред.бр. Наставно- образовна дејност 
Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1. Избор во знање помлад асистент   / 

2. Избор во звање асистент   / 

3. 
Избор во звање асистент 

докторант 
  / 

4. Избор во звање доцент   / 

5. Избор во звање професор   / 

ВКУПНО / 

Ред.бр. Научно-истражувачка дејност во земјата во странство 
Вкупно 

поени 

11. Одбранета магистерска теза 1x4  4 

21. 

Награди-признанија за 

научни/уметнички 

постигнувања, сценско-музички 

награди 

2x5  10 

8. 

Одржано предавање по покана 

од научна институција, музички 

настап на официјален концерт 

2x2  4 

ВКУПНО 18 

Ред.бр. 
Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 
во земјата во странство 

Вкупно 

поени 

15.  Техничко унапредување 3x2  6 

18. 
Изготвување на извештаи од 

анализи 
19x0,1  1,9 

19. Награди и признанија 23x4  92 

25. 
Член на факултетски орган, 

комисија 
10x2  20 

ВКУПНО 119,9 

ВКУПНО 137,9 



ЗАКЛУЧОК 

  

 Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното искуство 

и постигнатите резултати во наставно-научната и стручна дејност, Рецезентската 

комисија констатира дека кандидатот м-р Сашо Даневски ги исполнува условите за 

избор во соработник согласно распишаниот конкурс од страна на Воената академија, 

Законот за високо образование и постапката за избор во наставно-научни звања на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.  

 

ПРЕДЛОГ 

 

Имајќи го во предвид изложеното во заклучокот, Рецензентската комисија 

одлучи да даде позитивна оценка за избор на кандидатот за соработник на Воената 

академија. 

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

на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје, да го избере м-р 

Сашо Даневски за СОРАБОТНИК, во научното подрачје 504 Кинезиологија, научни 

области: 50400. „Фундаментална кинезиологија (Биомеханика, Психомоторика, 

Физиологија, друго)“, 50401. „Применета кинезиологија (Спорт, Физичко воспитување, 

Рекреација, Кинезитерапија, друго)“ и 50403. „Специјално физичко вежбање и спорт“. 

 

Рецензентска комисија  

       

1. Проф. д-р Милан Наумовски – претседател, с.р. 

2. Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска – член, с.р.  

3. Доц. д-р Борче Даскаловски – член,  с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ ОПШТЕСТВЕНИ 

НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ ПРАВНИ НАУКИ, НАУЧНИ ОБЛАСТИ УСТАВНО 

ПРАВО И ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА - 

СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 

  

Со одлука брoј 03-11/124 од 07.09.2018 година, Наставно - научниот совет на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, придружна членка на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, формираше рецензентска комисија за избор на 

наставник во сите звања во научното подрачје 5 Општествени науки, научно поле 508 

Правни науки, научни области 50814 Уставно право и 50818 Човекови права и 

слободи, во следниот состав:   

- д-р Бајрам Положани, редовен професор, Факултет за правни науки при 

Универзитет ФОН - Скопје;   

- д-р Марика Ристовска, редовен професор, Правен факултет ,,Јустинијан Први“ 

при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје;  

- д-р Гордан Калајџиев, редовен професор, Правен факултет ,,Јустинијан Први“ 

при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.  

Конкурсот за овој избор беше објавен во дневниот весник „Вечер“ на 14.08.2018 

година и во предвидениот рок се пријави еден кандидат, д-р Билјана Каровска-

Андоновска, доцент на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, 

придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. По разгледување на 

документацијата приложена од страна на кандидатката и согласно предвидените 

законски услови за избор во наставно-научни звања, рецензентската комисија го 

доставува следниот: 

  

И З В Е Ш Т А Ј 

I Биографски податоци 

Билјана Каровска-Андоновска е родена на 17.06.1971 година во Скопје. Основно 

образование завршила во Скопје. Средно образование завршила во ЕПУ ,,Борис 

Кидрич”-Скопје, на правна насока. На Правниот факултет во Скопје се запишала во 

академската 1990/91 година, а во декември 1994 година се стекнала со стручен назив 

Дипломиран правник, правосудна насока. Во 1997 година положила Правосуден 

испит. Во 2009 година успешно ги завршила магистерските студии на Факултетот за 

правни науки во состав на ФОН Универзитет и по одбрана на магистерскиот труд со 

наслов „Начела на внатрешниот пазар на ЕУ- осврт на слободата на движење на лица“ 

се стекнала со научен степен Магистер на правни науки. Во 2013 година на 

Правниот факултет ,,Јустинијан први” - Скопје во состав на Универзитетот ,,Свети 

Кирил и Методиј” во Скопје одбранила докторска дисертација на тема „Примена на 

меѓународните стандарди во заштитата на правото на приватност во Република 

Македонија, со посебен осврт на тајноста на комуникацијата“ и се стекнала со научен 

степен Доктор на правни науки. По одбрана на докторската дисертација, со одлука 

број 14-215/5 од 19.02.2014 г. на Наставно-научниот совет на Факултетот за правни 

науки при Универзитетот ФОН-Скопје, д-р Каровска-Андоновска е избрана во 

наставно-научно звање доцент по Уставно право и Човекови права. Со одлука број 03-



13/92 од 06.06.2016 г. на Наставно-научниот совет на Воената академија ,,Генерал 

Михаило Апостолски”- Скопје, потврдено е наставно-научното звање доцент во 

областите Уставно право и Човекови права. 

Работно искуство 

По дипломирањето кандидатката Каровска-Андоновска стажира во адвокатска 

канцеларија, а по полагање на правосудниот испит, со решение број 606 од 30.12.1997 

г. запишана е во Именикот на адвокати при Адвокатската комора на Република 

Македонија и започнува со извршување на адвокатска дејност. 

Од февруари 2004 г. до април 2016 г. е во работен однос на Универзитетот ФОН во 

Скопје. Во 2007 г. од страна на ректорската управа на Универзитетот ФОН е избрана за 

генерален секретар на Универзитетот со мандат од четири години. Во 2011 година по 

втор пат е избрана за генерален секретар на Универзитетот ФОН. Паралелено со 

извршување на функцијата генерален секретар, како стручњак од практиката учествува 

во изведување на клиничка настава по предметот Административно право на 

Факултетот за правни науки во состав на ФОН Универзитетот.  

Во април 2016 г. стапува во работен однос на Воената академија ,,Генерал Михаило 

Апостолски”- Скопје, придружна членка на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип. Со 

решение број 04-12/59 од 20.05.2016 г. распоредена е на работно место заменик на 

раководителот-наставник во Катедра за општествени науки во Сектор за настава и НИР 

на Воената академија. 

 

II. Наставно-образовна дејност 

По изборот во наставно-научно звање доцент, д-р Билјана Каровска-Андоновска 

учествува во реализација на наставата на Факултетот за правни науки, како и на 

Факултетот за детективи и безбедност при ФОН Универзитетот. На прв циклус на 

студии ангажирана е на наставата по предметите: Уставно право на Факултет за правни 

науки, Уставно право на Факултет за детективи и безбедност, Човекови права на 

Факултет за детективи и безбедност, Административно право на Факултет за правни 

науки. На втор циклус на студии учествува во реализација на наставата по предметот 

Етика и деонтологија.  

За време на траењето на работниот однос на ФОН Универзитетот, во својство на 

визитинг професор учествува и во реализација на дел од наставата на Воената 

академија по предметите: Уставно право со политички систем (академска 2015/2016 

година); Управно право (академска 2015/2016 година); Сигурност на компјутерски 

системи, компјутерски криминал и компјутерски тероризам (академска 2014/2015 

година). 

 

По стапување во работен однос на Воената академија, продолжува со наставниот 

ангажман по следните предмети на прв циклус на студии на Акдемијата: Уставно 

право со политички систем; Управно право; Меѓународно воено и хуманитарно право; 

Сигурност на компјутерски системи, компјутерски криминал и компјутерски 

тероризам; Сајбер војување. 

На втор циклус на студии ангажирана е на насоката Сајбер безбедност и дигитална 

форензика во реализација на дел од наставата по предметот Меѓународно-правни 

аспекти на сајбер безбедноста.  На насоката Безбедност учествувала во реализација на 

дел од наставата по предметите Тероризам и асиметрични закани и Глобализација и 

безбедност, а на Школата за командно штабни должности учествувала во реализација 

на дел од наставата по предметот Тероризам и асиметрични закани. 



 

Д-р Билјана Каровска-Андоновска со решение на Одбор за акредитација и евалуација 

на високото образование, број 17-376/6 од 01.02.2018 г. е акредитирана за ментор на 

студенти на втор циклус на студии. 

На Факултетот за правни науки при Универзитетот ФОН била ментор на четири 

одбранети магистерски трудови и на еден одбранет специјалистички труд, била член во 

десет комисии за оценка и комисии за одбрана на магистерски трудови, како и член во 

две комисии за оценка и одбрана на специјалистички трудови. На Воената академија 

била ментор на две дипломски работи и на еден стручно специјалистички труд. Член е 

во две комисии за оценка и комисии за одбрана на магистерски трудови, една комисија 

за оценка и комисија за одбрана на стручно специјалистички труд и во девет комисии 

за одбрана на дипломски трудови.   

 

III. Научно-истражувачка дејност   

Од изборот во наставно-научно звање доцент, д-р Билјана Каровска-Андоновска е 

автор на поголем број трудови објавени во референтни печатени меѓународни 

списанија, како и трудови објавени во зборници на трудови/апстракти на меѓународни 

и национални конференции. 

1. Преглед на научни и стручни трудови објавени по изборот во наставно-научно 

звање доцент, во меѓународни и национални научни списанија и зборници од 

конференции: 

 

1. Karovska-Andonovska, B., Right to privacy in the Constitutions of the European 

countries and the US Constitution, Visions, No. 22, 2014 

https://drive.google.com/file/d/0BxZD7QA_5LVLQXV4NGJWajd5azQ/view 

2. Karovska-Andonovska, B., Challenges and perspectives for legal protection of 

personal data in electronic communications, International Journal, Scientific & 

Applicative Papers, Vol. 1,2, Institut of Knowledge Management, 2014, Reprinted in 

International Journal of Process Management - New Technologies (JPMNT), ISSN 

2334-7449 (Online), Special Edition, May 2014 

http://eprints.ugd.edu.mk/10090/1/T.Miceski_N.Stojovska-

Znaenjeto_kako_faktor_na_harizmaticnoto_liderstvo.pdf 

3. Karovska-Andonovska, B., Interception of communications as a special 

investigative measure in the criminal procedural legislation of Republic of 

Macedonia, Horizons, International Scientific Journal, Series A, Vol. 16, University 

St. Kliment Ohridski, Bitola, 2014 

http://v1.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIOZNTI_SERIJA_A16.pdf 

4. Karovska-Andonovska, B., The right to secrecy of communications - situations and 

challenges, International Journal of Process Management - New Technologies 

(JPMNT), Vol. 2, No.4, 2014 

http://www.japmnt.com/images/Volume%202/Issue%204/16.%20the%20right%20to

%20secrecy%20of%20communications%20-

%20situations%20and%20challenges.pdf 

5. Karovska-Andonovska, B., Protection of private and family life in cases at the 

European Court of Human Rights, Centrum, No. 2, 2014 

http://www.aag-m.org/centrum/wp-content/uploads/2015/01/08-B.ANDONOVSKA-

CENTRUM-2.pdf 

http://eprints.ugd.edu.mk/10090/1/T.Miceski_N.Stojovska-Znaenjeto_kako_faktor_na_harizmaticnoto_liderstvo.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/10090/1/T.Miceski_N.Stojovska-Znaenjeto_kako_faktor_na_harizmaticnoto_liderstvo.pdf
http://v1.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIOZNTI_SERIJA_A16.pdf
http://www.japmnt.com/images/Volume%202/Issue%204/16.%20the%20right%20to%20secrecy%20of%20communications%20-%20situations%20and%20challenges.pdf
http://www.japmnt.com/images/Volume%202/Issue%204/16.%20the%20right%20to%20secrecy%20of%20communications%20-%20situations%20and%20challenges.pdf
http://www.japmnt.com/images/Volume%202/Issue%204/16.%20the%20right%20to%20secrecy%20of%20communications%20-%20situations%20and%20challenges.pdf
http://www.aag-m.org/centrum/wp-content/uploads/2015/01/08-B.ANDONOVSKA-CENTRUM-2.pdf
http://www.aag-m.org/centrum/wp-content/uploads/2015/01/08-B.ANDONOVSKA-CENTRUM-2.pdf


6. Каровска-Андоновска, Б., Ристески, Т., Право на пристап до информации од 

јавен карактер како инструмент за транспарентност на органите со јавни 

овластувања, Меѓународна научна конференција - Правната држава и 

демократија, ДУТ, март 2014 

7. Ристески, Т., Каровска-Андоновска, Б., Начелото на јавност во управната 

постапка во функција на контрола над органите на управата од страна на 

граѓаните, Меѓународна научна конференција - Правната држава и 

демократија, ДУТ, март 2014 

8. Каровска-Андоновска, Б.,  За уставната тужба и за потребата од нејзина 

примена во Република Македонија, International Journal, Scientific & Applicative 

Papers, Vol. 10.1, Institut of Knowledge Management, 2015 

https://www.ikm.mk/10.1.pdf 

9. Каровска-Андоновска, Б., Правна заштита на слободниот пристап до 

информации од јавен карактер во Република Македонија, Centrum, бр. 3, 2015 

http://www.aag-m.org/centrum/wp-content/uploads/2015/07/Biljana-Karovska-1.pdf 

10. Karovska-Andonovska, B., Security vs. Privacy in implementation of special 

investigative measures, Contemporary Macedonian Defence, International Scientific 

Journal, No. 28, July 2015 (EBSCO database) 

http://www.morm.gov.mk/wp-content/uploads/2016/01/SMO_28_mak_za-web.pdf 

11. Karovska-Andonovska, B., Preconditions for effective parliamentary oversight of 

interception of communication in the Republic of Macedonia, Contemporary 

Macedonian Defence, International Scientific Journal, Contemporary Macedonian 

Defence, International Scientific Journal, No. 30, Vol. 16, 2016 (EBSCO database) 

http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2016/09/30_SMO_mk_za-web.pdf 

12. Karovska-Andonovska, B., Creating standards against hate speech through the 

case-law of the European Court of Human Right, Balkan Social Science Review, Vol. 

8, 2016, (EBSCO database) 

http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/1576/1398  

13. Karovska-Andonovska, B., Freedom of Expression vs. Right to Privacy - Criteria 

for Balancing, International Journal Scientific Papers, Vol. 13.1, Institute of 

Knowledge Management, 2016 

http://eprints.ugd.edu.mk/15968/1/MANAGEMENT%20SYSTEM%20OF%20PERS

ONALITY%20CORELATED%20WITH%20ORGANIZATIONAL%20BEHAVIOR

.pdf 

14. Karovska-Andonovska, B., Hate speech in media - an overwiev of the case law of 

the European Court of Human Rights, International Journal Scientific Papers, Vol. 

14., Institute of Knowledge Management, 2016 

http://eprints.ugd.edu.mk/16440/3/Nina.pdf 

15. Каровска-Андоновска, Б., Правото на приватност во Република Македонија - 

правна рамка, искуства и предизвици, IURIDICA PRIMA Institute for Legal - 

Economic research and Education, 2017 

http://eprints.ugd.edu.mk/18406/2/Conference%20program%20-%20Final-1.pdf 

16. Karovska-Andonovska, B., Kirkova, R., European reform package on data 

protection - legal framework and expectations, Contemporary Macedonian Defence, 

International Scientific Journal, No. 31, Vol. 16, 2017 (EBSCO database) 

http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2018/07/31_SMO-mkd.pdf 

17. Karovska-Andonovska, B., Karovska Ristovska, А., Stanojkovska Trajkovska, N., 

Georgievska, S., Legal vs. Factual Social Protection Status of Persons with 

https://www.ikm.mk/10.1.pdf
http://www.morm.gov.mk/wp-content/uploads/2016/01/SMO_28_mak_za-web.pdf
http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2016/09/30_SMO_mk_za-web.pdf
http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/1576/1398
http://eprints.ugd.edu.mk/16440/3/Nina.pdf
http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2018/07/31_SMO-mkd.pdf


Intellectual Disabilities in Republic of Macedonia, Balkan Social Science Review, 

Vol. 10, 2017 (EBSCO database)  

http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/1941/1710 

18. Karovska Ristovska, А., Karovska-Andonovska, B., Stanojkovska Trajkovska, N., 

Georgievska, S., Educational policies and practical implications for children with 

intellectual disability in Republic of Macedonia, International Journal of Cognitive 

Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2017, (SCOPUS 

database) 
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-847X/2017/2334-847X1702027K.pdf  

19. Gligorova, A., Karovska-Andonovska, B., Legal Basis for Participation of Third 

Countries in the EU-led Peace Missions, Contemporary Macedonian Defense, 

International Scientific Journal, No. 33, Vol. 17, 2017 (EBSCO database)   

http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2018/07/33_SMO-za-web.pdf 

20. Popovska-Kochisha, V., Karovska-Andonovska, B., The question of responsibility 

of private military and security companies engaged in UN peacekeeping operation, 

8th International Scientific Conference "Security concepts and policies - New 

generation of risks and threats", Ohrid, 04-05 June, 2017, 
http://fb.uklo.edu.mk/fs;jsessionid=c506932274bb9d77c8cebbb7755a?file=collection/Tom%

20I2017.pdf 
21. Karovska-Andonovska, B., Popovska-Kochisha, V, International standards for 

implementation of the right of access to public information, International Journal 

Scientific Paper Vol. 17.2, Institut of Knowledge Management, 2017 

http://www.ikm.mk/17.2.pdf 

22. Каровска-Андоновска, Б., Реформите во системот за следење на 

комуникации наспрема препораките од Извештајот на Прибе, IURIDICA 

PRIMA Institute for Legal - Economic research and Education, Книга на апстракти, 

мај, 2018 

23. Јовановски, З., Каровска-Андоновска, Б., Мултилатерална дипломатија и 

нејзината поставеност спрема меѓународното и дипломатското право, 

објавен во Зборник на трудови од Меѓунардна научна конференција 

,,Општествените промени во глобалниот свет” Правен факултет, Универзитет 

,,Гоце Делчев” - Штип, 2018 

24. Karovska Ristovska, A., Jakovceska, A., Karovska-Andonovska, B., Transformation 

of public awareness for strengthening crisis management system related to persons 

with disabilities, International Scientific Conference ''Transformation towards 

sustainable and resilient society for persons with disabilities'', Ss. Cyril and Methodius 

University, Faculty of Philosophy,13-15 September 2018, Ohrid 

 

 

2. Публикации/експертизи 

 
1. ,,Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и 

комбинирани пречки во Република Македонија” печатено издание ISBN 

978-608-4790-20-4 и електронска верзија достапна на: 

http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2576/Analiza_int

elektualna_ANG__3_.pdf во рамки на Проект "Поддршка на граѓанското 

општество во креирање политики за социјалната кохезија и различностите" 

издавач Хелсиншки комитет за човекови права - Скопје, 2017; 

 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-847X/2017/2334-847X1702027K.pdf
http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2018/07/33_SMO-za-web.pdf
http://www.ikm.mk/17.2.pdf


2. ,,Под окото на јавноста: Правото на приватност на јавните личности во 

Македонија”, печатено издание ISBN 078-608-4805-02-1 и електронска верзија 

достапна на: http://respublica.edu.mk/attach/pod-oko-na-javnosta.pdf, во рамки на 

Проект „Зголемување на моќта на граѓанското општество во Македонија за 

изразување на јавниот интерес (транспарентност и отчетност на институциите)“ 

издавачи Институт за комуникациски студии и Висока школа за новинарство и 

односи со јавноста, Скопје, 2017. 

 

3. Учество на меѓународни и национални научни конференции по изборот во 

наставно научно-звање доцент 

1. International Scientific Conference ''Knowledge - Capital of The Future'', New 

Knowledge for the New People, May 21th -23th, 2014, Ohrid 

2. International Scientific Conference ''Rule of Law and Democracy'', State University 

of Tetovo, March 12th 2014,  

3. Conference ''Student external testing: challenges and opportunities'', Skopje, 

October 30th, 2014 

4. Ninth International Scientific Conference ''The Teacher of the Future'' Durres, 

Albania, June 17th-19th, 2016 

5. International scientific conference ''The Power of Knowledge'', 7-9 October, 2016, 

Agia Triada, Greece 

6. 3-rd International Scientific Conference ''Effective Protection of the Human Rights 

and Liberties: Reality or Ideal'' IURIDICA PRIMA Institute for Legal - Economic 

research and Education, 12-14 May, 2017, Ohrid  

7. Thirteenth International Scientific Conference ''The Teacher of the Future'' 25-

28.5.2017, Budva, Montenegro 

8. 8th International Scientific Conference "Security concepts and policies - New 

generation of risks and threats" Faculty of security - Skopje, 04-05 June 2017, 

Ohrid 

9. Конференција ,,Очи за еднаквост” во организација на Хелсиншки комитет за 

човекови права на Р. М., Скопје, 15.11.2017 

10. 4-rd International Scientific Conference OHRID SCHOOL OF LAW - 2018 

"Reforms in the Law: Step Forward to the Rule of Law" IURIDICA PRIMA 

Institute for Legal - Economic research and Education, 10-13 May, 2018, Ohrid 

11. Меѓунардна научна конференција ,,Општествените промени во глобалниот 

свет” Правен факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев”  - Штип, 6-7 септември, 

2018, Штип 

12. International Scientific Conference Transformation ''Towards sustainable and 

resilient society for persons with disabilities'', Ss. Cyril and Methodius University, 

Faculty of Philosophy,13-15 September 2018, Ohrid 

 

IV. Стручно апликативна и организационо развојна дејност  

 

1. Учество во научно-истражувачки и апликативни проекти: 

 

1. Проект ,,Поддршка на граѓанското општество во креирање политики за 

социјалната кохезија и различностите” и во рамки на проектот истражување на тема 

,,Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани 

пречки во Република Македонија”. Проектот е реализиран од Хелсиншки комитет за 

http://respublica.edu.mk/attach/pod-oko-na-javnosta.pdf


човекови права со поддршка на амбасадата на Велика Британија во Р. Македонија во 

2016/2017 година. Проектот е насочен кон подобрување на квалитетот на живот на 

лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки преку давање на 

конкретни препораки за подобрување на пристапот на информации и услуги во три 

сектори: образование, социјалната и здравствената заштита. Истражувањето се 

одвивало преку деск-топ анализа на националната легислатива, спроведување на 

истражување за квалитет на живот за лицата со интелектуална попреченост и 

комбинирани пречки, спроведување на полуструктурирани интервјуа и фокусни групи 

и преку изготвување на студии на случај со кои се дефинира моменталната состојба, 

пред се бариерите со кои се соочуваат овие лица при пристапот до информации и 

сервиси во секторот образование, социјална и здравствена заштита. Извештајот од 

проектот и истражувањето е објавен на:  

http://www.mhc.org.mk/pages/publications?locale=mk&y=2017#.W1r10YiFPIU 

 

2. Проект „Зголемување на моќта на граѓанското општество во Македонија за 

изразување на јавниот интерес (транспарентност и отчетност на институциите)“ и во 

рамки на проектот истражување на тема „Правото на приватност на јавните личности 

во Македонија". Проектот е реализиран во 2016/2017 година од страна на Институтот 

за комуникациски студии, Висока школа за новинарство и односи со јавноста со 

поддршка на амбасадата на Велика Британија во Р. Македонија. Цел на проектот е 

информирање на јавноста за активноста на невладините организации и вклучување на 

граѓаните во дебатата за теми и прашања од јавен интерес. Како дел од проектот ИКС 

разви и отворена он-лајн платформа преку која им се овозможува на невладините 

организации да комуницираат со граѓаните и пошироката јавност и да ги презентираат 

своите активности (www.samoprasaj.mk/www.justask.mk). Истражувањето во форма на 

Документ за јавни политики со наслов ,,Под окото на јавноста: Правото на приватност 

на јавните личности во Македонија“ е публикувано и достапно на: 

http://respublica.edu.mk/attach/pod-oko-na-javnosta.pdf Предмет на истражување во 

проектот се основните критериуми и стандарди за условите и начинот на кој 

медиумите треба да објавуваат информации кои се од јавен интерес, а кои можат да 

навлезат во приватната сфера на една индивидуа. Во фокусот на истражувањето е 

улогата на медиумите во постигнување на рамнотежа во ползување на правото на 

приватност и правото на информирање.  

 

3. Проект RADLI (Regional Advance Distance Learning Initiative) - Регионална 

иницијатива за далечинско учење, поддржана од НАТО. Д-р Билјана Каровска-

Андоновска е координатор на групата за областа Меѓународно воено и хуманитарно 

право и подготвувач на темите за Женевските конвенции и Меѓународниот Црвен 

Крст. Учеството во проектот и on-line курсевите се декларирани од Воената академија 

,,Генерал Михаило Апостолски” - Скопје. Online курсот по Меѓународно воено и 

хуманитарно право е поставен на оnline платформата RADLI и вклучен во НАТО 

вежбата VIKING 2018.  

Проектот се реализира преку Кралството Норвешка и Џеферсон Институт. 
 

4. Проект "Фабрика на знаење" реализиран во 2015 година на ФОН Универзитет во 

партнерство со Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации 

од јавен карактер, http://www.komspi.mk/?page_id=5171 Во рамки на проектот 

подготвено е истражување на тема "Подигнување на свеста за заштита на правото на 

слободен пристап до информации од јавен каратер во Република Македонија" 

(https://prezi.com/0cqb3mxjpqrk/copy-of/) Овој проект имал повеќе цели, а како 

http://www.justask.mk/
http://respublica.edu.mk/attach/pod-oko-na-javnosta.pdf
http://www.komspi.mk/?page_id=5171
https://prezi.com/0cqb3mxjpqrk/copy-of/


најзначајна е акцентирана анализата на фактичката состојба на граѓаните во врска со 

нивната информираност за правото на пристап до информации од јавен карактер и 

подигнувањето на свеста за ова право. Податоците за анализата се добиени преку 

спроведени анкетирањa. Во рамки на проектот изработено е апликативно решение кое 

опфаќа повеќе области кои би биле користени од страна на Комисијата за слободен 

пристап до информации од јавен карактер. Исто така, во рамки на проектот креирана е 

апликација која има за цел да ги олесни тековните задачи на вработените на 

Комисијата. 

 

2. Подготвени наставни материјали 

1. Рецензирана скрипта по предметот Уставно право со политички систем, 

рецензенти проф. д-р Бајрам Положани и проф. д-р Темелко Ристески, 2018; 

 

2. Скрипта ,,Уставот и човековите права” (авторизирани предавања по 

предметот Уставно право со политички систем), 2016. 

 

3. Одржани предавања/излагања по покана, на стручни собири и семинари 

- ,,Правото на приватност наспроти слободата на изразување низ праксата 

на Европскиот суд за човекови права”, по покана од Институт за 

комуникациски студии, Висока школа за новинарство и односи со јавноста, на 

Конференција-стручна дебата на тема: ,,Правото на приватност наспрема 

правото на јавноста да знае” во рамки на проектот ,,Изразување на јавниот 

интерес - зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на 

јавните политики во Македонија”, во организација на Институт за 

комуникациски студии, Висока школа за новинарство и односи со јавноста, 

Скопје, 24.03.2016; 

- ,,Посебни истражни мерки и искуства од нивна примена во борбата против 

тероризмот и оганизираниот криминал” по покана од Центар за едукација и 

обука ,,Д-р Џозеф Крузел” на стручен собир-семинар на тема ,,Безбедносното 

опкружување, терористичките закани, миграциите и нивното влијание врз 

безбедноста, Дом на АРМ, 23.03.2017; 

- ,,Основни принципи, имплементација и одговорност за повреда на 

меѓународното хуманитарно право” ” по покана од Центар за едукација и 

обука ,,Д-р Џозеф Крузел” на семинар  ,,Меѓународно хуманитарно право”, 

13.06.2017; 

- ,,Основни принципи на меѓународното хуманитарно право и нивна 

примена во современ контекст” ” по покана од Центар за едукација и обука 

,,Д-р Џозеф Крузел” на специјализирана обука-семинар по ,,Меѓународна 

безбедност и меѓународно хуманитарно право”, 19.09.2018; 

- ,,Хуманитарна интервенција” на специјализирана обука-семинар по 

,,Меѓународна безбедност и меѓународно хуманитарно право” по покана од 

Центар за едукација и обука ,,Д-р Џозеф Крузел”, 20.09.2018. 

 

 

 

 



4. Учество во својство на предавач на курсеви  

- Специјалистички курс за стручно оспособување за Правна служба (модул III), 

носител на наставата и вежбите по предметите: Право на одбраната и 

Ѓраѓанско право во одбраната; 

- Курс за стручно оспособување и усовршување на лица со завршен прв циклус 

на студии за потребите на МО и АРМ на Воената академија (модул II), учество 

во реализација на дел од наставата по предметот Основи на воено право; 

- Курс за командири на водови за питомците од 4-та година, учество со 

предавања на тема: Меѓународни правила на војување, одржани на 14.06.2017 

и 13.06.2018 год. 

 

5.  Посетувани семинари, обуки и работилници 
- Семинари и работилници на теми од сферата на заштита на личните податоци, 

организирани од Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ, TAIEX, 

PHAEDRA, меѓу кои: 

▪ Workshop on Privacy of public figures and freedom of information, 09-10 

October, 2012; 

▪ Workshop on Personal data protection at work place, 29 October, 2012;  

▪ 55th meeting of the International Working Group of Data Protection in 

Telecommunications, 5-6 May 2014, 2nd PHAEDRA Workshop, Skopjе; 

- Обука на тема: Изработка на документација и стандарди за работа со видео 

надзор (правото на приватност vs. Правото на заштита на личните 

податоци - практични примери), АКАДЕМИК - Скопје, 01.03.2017; 

- Workshop of the NATO Project "Smart I Advisory Rescue System" 24.10.2017, 

Skopje, Promotion and Presentation;  

- Семинар на тема ,,Антикорупциски мерки и политики”, 05.12.2017, Центар за 

обука и едукација ,,Д-р Џозеф Крузел”; 

- Building Integrity for Senior Leaders во организација на Defence Academy of the 

United Kingdom, 23-26.01.2018, Скопје; 

- Macedonia’s Defence Educator’s Program sponsored by the Parthernship for Peace 

Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes "Stregthening 

democracies Through Knowledge" in cooperation with NATO IS, 12-16 February 

2018;  

- Workshop of the NATO Project "Smart I Advisory Rescue System" 19.03.2018, 

Skopje Final presentation;  

- Macedonia’s Defence Educator’s Program sponsored by the Parthernship for Peace 

Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes "Stregthening 

democracies Through Knowledge" in cooperation with NATO IS, 19-23 March 2018;  

- Macedonia’s Defence Educator’s Program - Assessment and Evaluation 

sponsored by the Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and 

Security Studies Institutes "Stregthening democracies Through Knowledge" in 

cooperation with NATO IS, 16-20 April 2018;  

- Работилница ,,Методологија на употребата на напредното далечинско учење 

во секојдневниот процес на едукација на Воената академија” во рамки на 

NATO DEEP програма, 11-13.06.2018; 

- Building Integrity Train-the-Trainers Programme (Modul I) provided by the 

NATO Building Integrity Programme, 01-05.10.2018, PARC, Skopje. 

 



 

6. Учество во работни комисии и групи 

Покрај наставно-истражувачката и стручно-апликативна дејност, кандидатката д-р 

Каровска-Андоновска по изборот во наставо-научно звање доцент учествувала во 

работни комисии на Факултетот за правни науки во состав на ФОН Универзитетот и 

била член на Уредувачкиот одбор на меѓународно научно списание ,,Современа 

македонска одбрана” (до декември 2017). По стапувањето во работен однос на Воената 

академија, учествува во комисии и работни групи на Академијата меѓу кои и 

Комисијата за втор циклус на студии, Работна група за подготовка на Статут на 

Академијата, Координатор на семинари по Меѓународно хуманитарно право кои ги 

организира Центарот за обука ,,Д-р Џозеф Крузел” во соработка со Воената академија, 

член на Организациониот одбор на меѓународнo одбранбено-безбедносниот проект 

„Летен Кампус 2017“, итн. Дел од активностите од оваа област се прикажени во 

продолжение: 

1. За периодот на траење на работниот однос на Универзитет ФОН - Скопје: 

- Член на Комисија за самоевалуација на Факултетот за правни науки во состав на 

ФОН Универзитетот (Одлука бр. 14-304/3 од 09.03.2016 година); 

- Член на Комисија за признавање на испити на Факултетот за правни науки во 

состав на ФОН Универзитетот (Одлука бр. 14-722/9 од 07.10.2015 година); 

- Член на Уредувачкиот одбор на меѓународно научно списание ,,Современа 

македонска одбрана“ (Решение на МО број 02/5198/1 од 28.10.2014 година) и 

рецензент на 6 научни трудови. 

2. По засновање на работен однос на Воената академија - Скопје: 

- Комисија за втор циклус на студии (Одлука бр. 03-11/146 од 07.12.2017 година); 

- Комисија за подготовка на нов Статут на Воена академија (Решение бр. 07-230/3 

од 12.06.2018 година); 

- Дисциплинска комисија на Воената академија (Одлука бр. 03-13/105 од 

30.06.2016 година); 

- Ад хок комисија за утврдување дисциплинска одговорност на вработен 

(Решение бр. 07-521/2 од 26.10.2017 година);  

- Ад хок комисија за утврдување дисциплинска одговорност на вработен 

(Решение бр. 07-521/2 од 26.10.2017 година); 

- Комисија за изработка на функционална анализа на Воената академија (Решение 

бр. 07-662/2 од 21.10.2016 година); 

- Организационен одбор за реализација на Меѓународен проект Летен кампус 

2017 година на тема: ,,Мигрантската криза и мултинационалниот воен одговор” 

(Наредба бр. 07-47/5 од 31.01.2017 година); 

- Конкурсна комисија за реализација на Конкурс за запишување на 

студенти/питомци на прв циклус на студии во академската 2016/2017 година 

(Решение бр. 07- 413/4 од 15.06.2016 година); 

- Комисија за организација и подготовка на постапка за запишување на лица за 

стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за 

потребите на МО и АРМ на Воената академија (Решение бр. 07-524/2 од 

04.10.2016 година);  

- Комисија за организација на подготовките и за спроведување на постапката за 

запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот 

авијација со завршен прв циклус на студии за потребите на МО и АРМ 

(Решение бр. 07-79/41 од 04.06.2018 година); 



- Изборна комисија за спроведување на постапка за утврдување кандидати за 

избор на декан на Воената академија (Одлука бр. 03-11/30 од 17.02.2017 

година);  

- Изборна комисија за избор на продекани на Воена академија (Одлука бр. 03/11-

155 од 11.12.2017 година); 

- Учество во активности во рамки на проектот ,,Популаризација на воениот позив 

за служба во АРМ”. 

 

    



Табела на активности кои се бодираат при изборот во звање 

 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност Поени 

Вкупно 

поени 

1 Избрана во звање доцент 30 30 

ВКУПНО     30 

  Научно-истражувачка дејност во земјата 
во 

странство 
  

1 Рецензирана скрипта        1x8  8 

2 

Труд со оригинални научни резултати, 

објавен во научно списание опфатено во 

(СЦИ/ЦА/останати) 

1x6 

6x3 
24 

4 

Труд со оригинални научни резултати, 

објавен во зборник на трудови на научен 

собир 

9x1 3x2 15 

5 
Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно) 
9x1 3x1,5 13,5 

6 
Рецензент на научeн труд 

(СЦИ/ЦА/останати) 
6x1,5 9 

7 Учесник во научен проект                      2x2 4 

8 
Член на уредувачки одбор на научно 

списание (СЦИ/ЦА/останати) 
1х2 2 

ВКУПНО     75,5 

  
Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 
во земјата 

во 

странство 
  

1 
Труд објавен во стручно (научно-

популарно) списание 
5x2  10 

2 Учество на стручен собир 5х1  5 

3 Учесник во стручен проект 3x5  15 

4 Експертизи 2х2   4 

5 Член на факултетски орган, комисија 12x2 24 

ВКУПНО     58 

ВКУПНО     163,5 

 

 



 ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Од увидот во доставените документи комисијата констатираше дека кандидатката д-р 

Билјана Каровска-Андоновска, доцент, има доставено комплетна документација и ги 

исполнува условите наведени во Конкурсот и во член 166 од Законот за високо 

образование (Службен весник на Република Македонија број 82/2018). Од изложените 

биографски податоци, професионалниот развој, наставно-научната и педагошката 

дејност, Комисијата смета дека се работи за кандидат со плоден научен, стручен и 

педагошки развој. Целокупното образование кандидатката го стекнала во областа на 

правото и правните науки. Исто така, кандидатката има дваесет годишно практично 

искуство во примената на правото, што за Комисијата претставува гаранција дека 

своето практично и теоретско  знаење ќе го развива и пренесува на питомците и 

студентите на Воената академија кадешто 

има засновано работен однос. Согласно предвидените законски услови, како и 

досегашниот опус на работа на д-р Каровска-Андоновска, прикажан со печатени 

трудови во меѓународни и национални научни списанија, учество на меѓународни и 

национални конференции, учество во научно-истражувачки проекти, како и учество во 

комисии и работни групи на Воената академија, Комисијата констатира дека 

кандидатката во целост ги исполнува сите услови за избор во повисоко наставно-

научно звање. 

Врз основа на изложеното, а во согласност со член 166 од Законот за високо 

образование и член 177 од Статутот на Академијата, рецензентската комисија има 

особена чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, кандидатката д-р Билјана 

Каровска-Андоновска, доцент, да ја избере во звањето вонреден професор во научните 

области Уставно право и Човекови права и слободи. 

  

 

   РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  

   1. д-р Бајрам Положани, редовен професор с.р.  

   2. д-р Марика Ристовска, редовен професор с.р.  

   3. д-р Гордан Калајџиев, редовен професор с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНА ОБЛАСТ: ВОЕНИ НАУКИ И 

ВЕШТИНИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО 

АПОСТОЛСКИ“ВО СКОПЈЕ– ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 

 

Врз основа на член 173 од Законот за високо образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 82/18) 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 83-та седница одржана нa 

06.09.2018 година со одлука бр. 03-11/129 од 06.09.2018, формирана е Рецензентска 

комисија (по став I точка 6 од Конкурсот) за ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНО 

ПОДРАЧЈЕ: 5. ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: 515. ОДБРАНА, 

НАУЧНА ОБЛАСТ: 51511. „ВОЕНИ НАУКИ И ВЕШТИНИ“на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје - придружна членка на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ во Штип, во следниот состав:   

1. ред. проф. д-р Славко Ангелевски, полковник, Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски“ во Скопје/УГД Штип, претседател;  

2. вон. проф. д-р Ненад Таневски, потполковник, Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски“ во Скопје/УГД Штип,, член; 

3. ред. проф. д-р Росе Смилески, полковник, Воена академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ во Скопје/УГД Штип, член. 

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

страницата на Воената академија на 14.08.2018 година и на истиот се пријави 

кандидатот  

м-р Живко Рамов, потполковник вработен во Воената академија. Врз основа на 

приложената документација, комисијата констатира дека документите на кандидатот 

се навреме доставени во Воената академија и на Hаставно-научниот совет на Воената 

академија да му го поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното искуство и 

остварените резултати во наставно-научната и стручна дејност, Рецезентската комисија 

констатира дека кандидатот м-р Живко Рамов не ги исполнува условите за избор во 

соработник согласно распишаниот конкурс од страна на Воената академија, Законот за 

високо образование на Република Македонија и Правилникот за критериумите и 

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

,,Гоце Делчев“-Штип. Ваквиот став, Рецезентската комисија го изгради врз основа на 

следните констатации: 

- Кандидатот има завршено прв циклус на студии од областа на техничките науки, а 

не од општествените. Покрај тоа, во разговор со него потврди дека успехот со кој 

ги има завршено додипломските студии е под 8,00, а согласно член 170, став 2, 

алинеа 1 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 82/18), неможе да биде избран во звањето соработник. 

- Полето на истражување во магистерскиот труд, како и научните дисциплини кои се 

опфатени во објавените трудови не се тесно поврзани со научните области за кои 



конкурира кандидатот и го прави неподобен за да биде избран во соработник во 

овие области; 

- Кандидатот нема завршено Специјализација за командни и штабни должности во 

земјата или во странство; 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Имајќи го предвид изложеното, Рецензентската комисија одлучи да не даде позитивна 

оценка за избор на кандидатот за соработник на Воената академија. Затоа му 

предлагаме на Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ во Скопје да НЕ ИЗВРШИ ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНО 

ПОДРАЧЈЕ: 5. ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: 515. ОДБРАНА, 

НАУЧНА ОБЛАСТ: 51511. „ВОЕНИ НАУКИ И ВЕШТИНИ“ (по став I точка 6 од 

Конкурсот). 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

1. д-р Славко Ангелевски, ред. проф.,полковник,  член, с.р. 

2. д-р Ненад Таневски, вон. проф., потполковник, член, с.р. 

3. д-р Росе Смилески, ред. проф., полковник, член, с.р. 

 



Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНА ОБЛАСТ: ВОЕНИ НАУКИ И 

ВЕШТИНИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО 

АПОСТОЛСКИ“ВО СКОПЈЕ – ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 

 

Врз основа на член 173 од Законот за високо образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 82/18) 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 83-та седница одржана нa 

06.09.2018 година со одлука бр. 03-11/130 од 06.09.2018, формирана е Рецензентска 

комисија (по став I точка 7 од Конкурсот) за ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНО 

ПОДРАЧЈЕ: 5. ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: 515. ОДБРАНА, 

НАУЧНА ОБЛАСТ: 51511. „ВОЕНИ НАУКИ И ВЕШТИНИ“на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје - придружна членка на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ во Штип, во следниот состав:   

1. ред. проф. д-р Славко Ангелевски, полковник, Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски“ во Скопје/УГД Штип, претседател;  

2. ред. проф. д-р Методија Дојчиновски, полковник, Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски“ во Скопје/УГД Штип,, член; 

3. вон. проф. д-р Елениор Николов, полковник, Воена академија „Генерал 

Михаило Апостолски“ во Скопје/УГД Штип, член. 

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

страницата на Воената академија на 14.08.2018 година и на истиот се пријавија 

кандидатите  

д-р Сенто Цветановски, полковник вработен во Воедната академија и м-р Зоран 

Цикарски, потполковник вработен во Армијата на Република Македонија. Врз основа 

на приложената документација, комисијата констатира дека документите на 

кандидатите се навреме доставени во Воената академија и на Hаставно-научниот совет 

на Воената академија да му го поднесеме следниов 

 

 И З В Е Ш Т А Ј 

  

Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното искуство 

и остварените резултати во наставно-научната и стручна дејност, Рецезентската 

комисија констатира дека кандидатот д-р Сенто Цветановски, полковник не ги 

исполнува условите за избор во соработник согласно распишаниот конкурс од страна 

на Воената академија, Законот за високо образование на Република Македонија и 

Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и 

наставни звања на Универзитетот ,,Гоце Делчев“-Штип. Ваквиот став, Рецезентската 

комисија го изгради врз основа на следното: од приложената диплома се гледа дека 

кандидатот има завршено додипломски студии со просек 7,62, што е под 8,00 и поради 

што (согласно член 170, став 2, алинеа 1 од Законот за високо образование „Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 82/18) неможе да биде избран во звањето 

соработник. 

 

Додека за кандидатот м-р Зоран Цикарски, потполковник го констатираме следното: 



 

I.  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ  

 М-р Зоран Цикарски  е роден на 27.12.1968 година во с.Ратево, Берово, а 

основно и средно електротехничко училиште завршил во Берово. Своето образование 

го продолжил на Воената академија  на военото воздухопловство и противвоздушна 

одбрана во Рајловац- Сараево се до 1992 година. Академијата ја има  дозавршено во 

Центарот за дошколувањена Министерството за одбрана на Република Македонија во 

1992 година  каде дипломирал во родот АРЕ за ПВО и е промовиран  во чин 

потпоручник. 

Во 2003 година ги завршува посдипломските студии за стручно усовршување 

(специјализација) за командни и штабни должности, додека на 23.06.2004 година го 

има одбрането специјалистчкиот труд на тема„ Континуитетот на македонските 

востанија во периодот на источната криза“ со што се стекна со звање:„Специјалист за 

Командни и штабни должности“. 

Со одбрана на магистерскиот труд „Имплементација на Концептот зна паметна 

одбрана во системот за против воздушна одбрана на Република Македонија“ во  март 

2014 година, се стекнал со научен степен  магистер од областа на безбедноста и 

одбраната.  

Од 2009 со одлуки на Наставно-научниот совет на Воената академија во Скопје, 

е избиран како предавач во кадедрата за Воени науки и вештини каде што иведуваше 

настава со студентите на втор циклус на студии- специјализација за командни и 

штабни должности. Во периодот од 2013 до 2017 година реализирал вежби  како 

стручнак од практиката   по предметите: Теорија на гаѓање, Општа тактика 1, Општа 

тактика 2, Тактика на артилериски системи за ПВО, Тактика на ракетни системи за 

ПВО, Артилериско и ракетно вооружување за ПВО како и Тактика како воена вештина 

на втор циклус на студии -специјализација за командни и штабни должност..  

Кандидатот има учествувано на семинари и конференции од областа на  

безбедноста и одбраната како и учествувал  на меѓународни вежби во земјата и 

странство,  како  член  одредени секции на штабовите во процесот за донесување на 

воена одлука. Автор е на научни и стручни трудови, кои се објавени во домашни 

публикации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Во рамки на работниот ангажман во Министерството за одбрана и Армијата на 

Република Македонија, има земено учество во неколку меѓународни конференции, 

обуки и вежби.  Има учествувано на вежбата „Брз одговор-16“ во Република Словенија 

и беше упатен на мировна мисија во Авганистан „Одлучна поддршка“ во 2017/18 

година. Член е на работната група за стандардизација од областа на ПВО операции, 

вооружување и МТС и работната група за стандардизација  од областа на КОВ, 

операции, вооружување и МТС.Во текот на неговата кариера повеќе пати е пофалуван 

и наградуван  од Министрите за одбрана и Началникот на генералштабот на Армијата 

на Република Македонија, Командантот на Здружената оперативната команда, Деканот 

на Воената академија и Командантот на вбр. Активно учествувал на планирањето 

организацијата и  реализација на  Летниот кампус во 2010, 2011 ,2012, 2013 ,2014, 2015,  

2016 и 2017  година како еден од гланите планери и организатори  на истиот. 

 

 

 



II. ЗАКОНСКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК 

 

1. Магистер од научната област во која се избира  

 

- Кандидатот м-р Зоран Цикарски е магистер од областа на безбедноста и одбраната и 

како доказ ја има приложено дипломата и уверението со кои се стекнал со назив 

магистер од областа.  

 

2.Просечен успех од најмалку осум на студиите на прв и втор циклус, за секој циклус 

посебно  

 

- Кандидатот има остварено просечен успех 8.38 на студиите на прв циклус и просечен 

успех  од 8.88 и 10,00 на студиите на втор циклус, што може да се види од 

приложеното уверение за завршен прв циклус и диплома за завршен втор циклус. 

 

3.  Познавање на еден странски јазик 

 

- Кандидатот има уверение за познавање на англискиот јазик: уверение за  5(петти) 

степен познавање на англиски јазик, издадено од Центарот за странски јазици од  

Командата за обука и доктрини,  издаден на ден 19.08.2014 година. Исто така има 

сертификата за познавање на Германскиот јазик Станаг 2.2.2.2 од јазичната школа во 

Унгарија . 

 

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ОД КОНКУРСОТ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 

ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК 

 

1. Искуство од областа на безбедност и одбрана о се докажува со објавени трудови 

од областа на меѓународната конференција организирана од факултетот за 

безбедност од Скопје.  

Бр. Автор Насловнатрудот Списание/Публикација 

Години на 

излегување на 

списанието/ 

публикацијата 

1 

Zoran Cikarski,  

Metodija 

Dojcinovski 

Andrej Iliev 

 THE ROLE OF 

OSCE IN THE 

SEE COUNTRIES 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE 

 THE BALKANS BETWEEN PAST 

AND FUTURE: SECURITY, 

CONFLICT RESOLUTION AND 

EURO-ATLANTIC INTEGRATION 

2013 

2 

Zoran Cikarski, 

Andrej Iliev, 

Dragan 

Gjurcevski, 

BALKAN 

REGIONAL 

APPROACH TO 

THE CONCEPT 

OF SMART AIR 

DEFENSE  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE 

 THE BALKANS BETWEEN PAST 

AND FUTURE: SECURITY, 

CONFLICT RESOLUTION AND 

EURO-ATLANTIC INTEGRATION 

 

2014 



3. Кандидатот да е воено лице 

  Кандидатот е потполковник во Армијата на Република Македонија и во 

моментот извршува должност Началник на секција А-9 во Командата на  

воздухопловната бригада 

При утврдување на комплетноста на документите, Рецензентската комисија 

констатираше дека кандидатот ги доставил сите документи предвидени со конкурсот и 

согласно законот за високо образование. 

 

IV.  НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

М-р Зоран Цикарски стручно, одговорно и квалитетно ги реализира наставните 

обврски на првиот  и вториот циклус на студии при Воената академија во Скопје по 

предметите за кои е ангажиран како предавач и  стручњак од практиката  

За прв пат порестартирањето на Воената академија  е ангажиран како предавач 

и стручњак од практиката во учебната 2011/12 година по предметот Општа тактика. 

Исто така како наставник во питомечкиот баталјон од 1995 до 2001 година изведуваше 

настава со питомците по предметите Тактичка обука, Пешадиско вооружување со 

настава на гаѓање, Општи војни прописи и  Строева обука и асистент на предметот 

Тактика на АРЈ за ПВО. Од тогаш па заклучно со учебната 2016/17 година ги 

реализирал вежбите по предметите: Теорија на гаѓање, Општа тактика 1, Општа 

тактика 2, Тактика на артилериски системи за ПВО, Тактика на ракетни системи за 

ПВО, Артилериско и ракетно вооружување за ПВО како и Тактика како воена вештина 

на втор циклус на студии.  

 

V. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатот како автор или 

коавтор има објавено вкупно 2 труда  објавени во зборници на трудови на научен 

собир. 

Трудови објавени во зборник на трудови на научен собир 

1. Зоран Цикарски, Методија Дојчиновски, Андреј Илиев  (2013). THE ROLE OF 

OSCE IN THE SEE COUNTRIES . Научно  научна  конференција Балканот меѓу 

минатото и иднината: безбедност, решавање на конфликти и евроатланска 

интеграција.  Факултет за безбедност-Скопје, зборник на трудови, 329-362.  

 

Во трудот е истакнато значењето на  ОБСЕ како меѓународна организација која 

се занимава со превенирање на конфликтите и нивно решавање без воена 

интервенција, поготово конфликтите кои се случија на западен балкан. 

 

2.   Зоран Цикарски, Андреј Илиев, Драган Гурчевски (2014). BALKAN 

REGIONAL APPROACH TO THE CONCEPT OF SMART AIR DEFENSE . 

Научно  научна  конференција,Македонија и Балканот  100 години од првата 

светска војна –безбедност и евроатлански интеграции.  Факултет за безбедност-

Скопје, зборник на трудови, 559-564.  

 



Предмет на истражување во овој труд преставува можноста за развивање на 

системот за ПВО на Република Македонија врз основа на принципите на 

здружување и споделување на на средствата и одговорностите и надлежностите 

на армиите од Западен Балкан со остварување на круцијалната цел за  заедничко 

развивање на своите системи на ПВО во рамките на НАТО.  

 

Комисијата цени дека горенаведените стручни и научни објавени трудови се од 

научното подрачје на општествените  и воените науки. 

 

VI.   СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА И ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

  

Член на комисии 

Кандидатот членува во работни групи  за стандардизација на и тоа: 

 

1. Во периодот од 2016 до 2018 година со Решение за формирање Работна група за 

стандардизација од областа ПВО операции и МТС. бр. 04-1297/1 од 17.02.2016 

година.  

2. Во период од 2018 до 2019 година со Решение за формирање Работна група за 

стандардизација од  Копнената војска, операции и МТС. 

 

 



ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност 

Поени 
Вкупно 

поени 
во 

земјата 

во 

странство 

1.  Избор  во звање помлад асистент,предавач   - 

     2. Избор во звање асистент -   - 

3.  Избор  во звање асистент докторант   - 

4.  Избор  во звање доцент   - 

5.  Избор  во звање вонреден професор   - 

ВКУПНО   - 

Ред. 

Број 
Научно-истражувачка дејност 

во 

земјата 

во 

странство 

Вкупно 

поени 

1.  
Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

зборник на трудови на научен собир 
2х1  2 

2.  
Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно) 
2х1,5  3 

3.  Одбранета магистерска работа 1х4  4 

4.  Одбранета стручно специјалистички труд 1х4  4 

   13 

Ред. 

Број 

Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 

во 

земјата 

во 

странство 

Вкупно 

поени 

1.  Член на комисии 2х2  4 

2.  Интерна скрипта од предавања  2х4  8 

3.  
Член на комисија за одбрана на стручно-

специјалистички труд 
1  1 

4.  Член на факултетски орган, комисија 2  2 

5.  
Основање на лабараторија - стрелана за настава 

за гаѓање 
2  2 

6.  Вежби по предметот Теорија на гаѓање  90х0.2  18 

7.  Вежби по предметот Тактика на АЕ за ПВО  40х0.2  8 

8.  Вежби по предметот Тактика на РЕ за ПВО 40х0.2  8 

9.  
Вежби по предметот Артилериско воружување за 

ПВО 
40х0.2  8 

10.  

Предавања на посдипломски студии на 

специјализацијата за командни штабни 

должности 

16/1,5  24 

11.  Организатор на летна школа(летен кампус) 8х2  16 

12.  Елаборати и експертизи 8х2  16 

13.  
Класен раководител согласно  Кредит трансвер 

систем-ЕКТС (за четири годин) 
4  4 

ВКУПНО   119 

ВКУПНО   132 

 



VII. ЗАКЛУЧОК 

 

Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното искуство 

и остварените резултати во наставно-научната и стручна дејност, Рецезентската 

комисија констатира дека кандидатот м-р Зоран Цикарски ги исполнува условите за 

избор во соработник согласно распишаниот конкурс од страна на Воената академија, 

Законот за високо образование на Република Македонија и Правилникот за 

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

Универзитетот ,,Гоце Делчев“-Штип. Рецезентската комисија смета дека полето на 

истражување во магистерскиот труд, како и научните дисциплини кои се опфатени во 

објавените трудови се тесно поврзани со научните области за кои конкурира 

кандидатот и го прави подобен за да биде избран во соработник во овие области. 

 

 

ПРЕДЛОГ 

 

Имајќи го предвид изложеното во заклучокот, Рецензентската комисија одлучи да даде 

позитивна оценка за избор на кандидатот за соработник на Воената академија.  

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

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје да го избере м-р Зоран 

Цикарски, потполковни, за СОРАБОТНИК ВО НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ: 5. 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: 515. ОДБРАНА, НАУЧНА ОБЛАСТ: 

51511. „ВОЕНИ НАУКИ И ВЕШТИНИ“. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

1.д-р Славко Ангелевски, ред. проф., полковник, претседател, с.р. 

2.д-р Методија Дојчиновски, ред.проф., полковник, член, с.р. 

3.д-р Елениор Николов, вон. проф., полковник, член, с.р. 

 



Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: ИНТЕГРАЛНА 

БЕЗБЕДНОСТ, УПРАВУВАЊЕ И КОМАНДУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА ОДБРАНА И 

ЗАШТИТА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ ВО 

СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП  

 

Cо Одлука бр.03-11/107 од 24.07.2018 година донесена на  81-та седница на Наставно-

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

членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, одржана на 24.07.2018 година, определени сме 

за членови на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања во научното 

подрачје: 5. Општествени науки, научно поле: 515. Одбрана, научни области: 51503. 

„Интегрална безбедност“, 51506. „Управување и командување“ и 51509. „Планирање на 

одбрана и заштита“ на Воената академија академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, во 

состав:  

1. ред. проф.д-р. Зоран Нацев (Филозофски факултет – Скопје), УКИМ – Скопје, 

претседател. 

2. ред. проф.д-р. Оливер Бакрески (Филозофски факултет – Скопје), УКИМ – Скопје, член. 

3. ред. проф.д-р. Методија Дојчиновски, полковник (Воена Академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ – Скопје), УГД – Штип, член. 

 

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Вечер” и „Коха“ од 30.06.2018 

година и во предвидениот рок се пријавија:  

 

1. Игор Ѓорески, доцент д-р. насловен 

2. Тони Наумовски, д-р 

3. Оливер Стојановски, д-р 

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

научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје да му го 

поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Биографски податоци 

Д-р. Игор Ѓорески е роден на 30 март 1975 година во Прилеп. Основното образование 

го завршува во родното село Обршани во ОУ „Јонче Смугрески“ во 1989 година. Истата 

година се запишува во средното гимназиско училиште „Мирче Ацев“ во Прилеп и истото го 

завршува во 1993 година.  

 Во 1999 година пристапува во Школата за резервни офицери на АРМ, а од 2000 година 

до крајот на воениот рок е распореден на должност во гарнизонот во Битола при Центарот за 

обука на родот пешадија.  

Во Министерството за одбрана на Република Македонија се вработува во 2007 година и 

се уште е во активен работен однос во истата институција. Во рамки на Министерството за 

одбрана континуирано работи на проблематиката поврзана со планирањето и изработката на 

стратегиски документи од значење за одбраната, како и на планирачкиот процес во НАТО 

контекст, односно на Процес на планирање и анализа – PARP.  

 Во во рамките на Процесот на планирање и анализа на НАТО носител е на 

подготовката на Преглед на севкупната НАТО/ПзМ интероперативност на Република 

Македонија за 2014 и на Преглед на севкупната НАТО/ПзМ интероперативност на Република 

Македонија за 2016. Во својот работен ангажман во МО бил член на работна група за 

подготовка на Стратегија за одбрана на Република Македонија (Решение на МО бр 02-4886/1 

од 07.09.2017 година), на проект поврзан со придонесот на АРМ во меѓународната операција 

ИСАФ во Авганистан под наслов 2016 – „ISAF/АРМ – 12 години амбасадори на мирот“ во 

2016 година, изработка на Бела книга на одбраната 2012 година и на други проекти. Исто така, 



во рамките на неговиот работен ангажман бил ангажиран и на бројни други проекти и го 

претставувал Министерството за одбрана во земјата и во странство на бројни меѓународни 

активности. 

 

I. Законски услови  кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање вонреден 

професор согласно член 166 став 2 од Законот за високо образование. 

1. Во 1993 година се запишува на Универзитетот „Св. Кирил и Методија“ на 

Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот за одбрана (сега Институт за 

безбедност, одбрана и мир) при што во 1999 година се здобива со звањето дипломиран 

професор по одбрана и заштита, со завршена педагошка разлика во предметите и 

академско оспособување за професор по предмети поврзани со одбраната и заштитата 

со среден успех од 8,15. 

Постдипломски студии запишува во 1999 година на Институтот за одбрана на 

Филозофскиот факултет, при УКИМ - Скопје, a во јуни 2006 година успешно го 

одбранува својот магистерски труд под наслов „Раководење, менаџмент и лидерство во 

раководењето со одбраната на Република Македонија“. Просечниот успех на студиите 

од втор циклус е 8,57. 

2. Докторски студии запишува во 2008 година на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ 

Скопје на Филозофскиот факултет. Во ноември 2012 година успешно ја одбранил 

докторската дисертација на тема „Управување и раководење со системот за одбрана на 

Република Македонија“ и се стекнал со научен степен „Доктор на одбрана“.  

3. Кандидатот Игор Ѓорески има објавено 15 рецензирани научни трудови објавени во 

референтна научна публикација во последните пет години пред објавување на огласот 

за избор. 

 

Бр. Автор Наслов на трудот 
Списание/ референтна 

научна публикација 

Години на 

излегување на 

списанието 

1 

Igor 

Gjoreski, 

Toni Petreski, 

New Era of Compromise 

of Values in the Middle 

East Countries or Phase of 

Global Domination Ends 

Contemporary Macedonian 

Defence, Vol.13, No.25, 

December 2013, Skopje 

Vol.13 

 

2 

Igor 

Gjoreski, 

Dimche 

Petrovski, 

NATO,S Partnershi Policy 

and its Perspectives  

 

Contemporary Macedonian 

Defence, Vol.15, No.28, July 

2015, Skopje  

Vol.15 

 

3 

Igor Gjoreski 

&Biljana 

Avramoska 

Gjoreska 

The Role of Media in 

Dealing with Crisis 

Situation 

Security Dialogues – 

International Peer reviewed 

journal, Vol. VI, No.2, 2015, 

Faculty of Philosophy – 

Skopje, 

Vol. VI  

 

4 

Toni Petreski 

& Igor 

Gjoreski, 

Migrant Crisis and Use of 

the Army of Republic of 

Macedonia in Dealing with 

Crisis Situation  

 

International Scientific 

Conference “Crisis 

Management: Challenges and 

Prospective”, Conference 

Proceedings, November 2015, 

Skopje 

Vol.1 

 

5 

Marjan 

Gjurovski & 

Igor 

Gjoreski, 

Society`s securitization 

and its security 

Proceedings of the 4th 

International Scientific and 

Professional Conference, 

“Police College Research 

Days in Zagreb”, Ministry of 

the Interior of the Republic of 

Vol. IV 

 



Croatia, Policy Academy, 22-

23 April 2015 

6. 

Marjan 

Gjurovski & 

Igor 

Gjoreski, 

 Modern Approaches in the 

Creation of the Security 

Policy 

Archibald Reiss Days, 

Thematic Conference 

Proceedings of International 

Significance, Vol. II, 

Belgrade, Academy of 

Criminalistic and Policy 

Studies, 3-4 March 2015,Ed. 

Dragana Kolaric, PhD. 

Vol. II  

 

7. 
Igor 

Gjoreski, 

 NATO Deployable 

Capacities and Capabilities 

Policy 

 

International Scientific 

Conference, “Researching 

Security: Approaches, 

Concepts and Policies”, Vol.3 

2-3 June 2015, Ohrid, 

Vol.3 

 

 

8. 

Марјан 

Ѓуровски, 

Игор 

Ѓорески, 

Билјана 

Аврамоска 

Ѓореска, 

Тони 

Птерески 

Влијанието на 

миграцијата врз 

ефектуирањето на 

политичката и воената 

моќ на државите 

 

Зборник на трудови од 

International Scientific 

Conference (First:2015: Shtip) 

“Social Changes in the Global 

World”, Center for Legal and 

Political Research, Faculty of 

Law, Goce Delcev University 

in Shtip,  

Vol.I 

 

9. 
Igor 

Gjoreski, 

Euro-Atlantic Integration 

of Western Balkan 

Countries – Challenges and 

Perspectives 

International Scientific 

Conference, “Macedonia and 

the Balkans, a Hundred Years 

after the World War I – 

Security and Euro-Atlantic 

Integrations”, 3-5 June 2014, 

Ohrid, Republic of 

Macedonia, University “St. 

Kliment Ohridski”- Bitola, 

Faculty of Security – Skopje. 

Vol.II 

 

10. 

Igor 

Gjoreski, 

Aleksandar 

Glavinov, 

Perspectives of NATO’S 

Partnership Policy 

 

International Journal of 

Development Research, 

vol5.Issue, 02, pp3289-3294, 

February 2015, ISSN: 2230-

9926. 

Vol.5 

11. 

Тони 

Петрески, 

Игор 

Ѓорески, 

Застапеноста на жените 

во донесувањето на 

одлуки во одбраната“,  

 

Меѓународен дијалог:исток-

запад (право и 

политикологија), Списание 

на научни трудови, Осма 

меѓународна научна 

конференција-Меѓународен 

славјански универзитет 

„Гаврило Романович 

Державин“, година 4, број 2, 

април 2017, Свети Николе 

Vol.IV 

 

12. 
Игор 

Ѓорески 

Conflict of Interests and 

Demonstration of Power – 

case study Ukraine – 

Russia  

 

Меѓународен дијалог:исток-

запад (право и 

политикологија), Списание 

на научни трудови, Шеста 

меѓународна научна 

Vol.II 

 



конференција-Меѓународен 

славјански универзитет 

„Гаврило Романович 

Державин“, година 2, број 3, 

Јуни 2015, Свети Николе 

13. 

Тони 

Петрески, 

Игор 

Ѓорески, 

Билјана 

Аврамоска 

Ѓореска, 

Позициите и улогата на 

запад во настаните во 

Египет 2011-2015 

„Меѓународен 

дијалог:исток-запад (право 

и политикологија), 

Списание на научни 

трудови, Шеста 

меѓународна научна 

конференција-Меѓународен 

славјански универзитет 

„Гаврило Романович 

Державин“, година 2, број 3, 

Јуни 2015, Свети Николе,  

Vol.II 

 

14. 

Тони 

Петрески и 

Игор 

Ѓорески, 

Ситуацијата во Египет 

после симнувањето од 

власт на Мубарак и на 

Морси 

 

„Меѓународен 

дијалог:исток-запад (право 

и политикологија), 

Списание на научни 

трудови, Шеста 

меѓународна научна 

конференција-Меѓународен 

славјански универзитет 

„Гаврило Романович 

Державин“, година 2, број 3, 

Јуни 2015, Свети Николе 

Vol. II 

 

15. 

Тони 

Петрески, 

Игор 

Ѓорески, 

Globalization – 

Contemporary Political 

and Security Context  

 „Меѓународен 

дијалог:исток-запад 

(култура, славјанство и 

економија), Списание на 

научни трудови, Петта 

меѓународна научна 

конференција-Меѓународен 

славјански универзитет 

„Гаврило Романович 

Державин“, година 1, број 1, 

мај 2014, Свети Николе 

Vol.I 

 

 

4. Со Одлука на ВА бр.03-17/276 од 31.12.2013 година избран е за насловен доцент во 

научно подрачје општествени науки, научно поле: одбрана, научни области, интегрална 

безбедност, управување и командување и планирање на одбрана и заштита. 

Комисијата констатира дека доцент д-р Игор Ѓорески има просечен успех од 8,15 на 

прв и 8,57 на втор циклус на студии, а со соодветен научен степен „доктор на одбрана“ се 

стекнал во ноември 2012 година. Има објавено 15 рецензирани научни трудови објавени во 

референтна научна публикација во последните пет години пред објавување на огласот за избор 

Во наставно - научно звање доцент се стекнал во декември 2013 година на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“. Комисијата констатира дека кандидатот Игор Ѓорески ги 

исполнува законските услови и критериуми да биде избран во повисоко наставно-научно звање 

вонреден професор. 

 

 



5. Способност за изведување на високообразовна дејност 

5.1.Наставно-образовна дејност 

Со рестартирањето на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, од страна на 

Матичната комисија д-р. Игор Ѓорески е избран за Соработник, по предметите „Организација 

и менаџмент“(акт на ВА бр.03-39/29 од 11.03.2010) и „Ресурси, мерки за заштита и 

спасување и снабдување во кризни услови“, (акт на ВА бр.03-39/28 од 11.03.2010). Во 2012 

година од страна на Наставно научниот совет на Воената академија е реизбрана за соработник 

по истите предмети (акт на ВА 03-18/265 од 19.10.2012).  

Со Одлука на ВА бр.03-17/276 од 31.12.2013 година д-р Игор Ѓорески избран е за 

насловен доцент во научно подрачје: општествени науки, научно поле: одбрана, научни 

области: интегрална безбедност, управување и командување и планирање на одбрана и 

заштита. 

Во досегашната наставно-образовна дејност ангажиран е на следните наставни 

предмети:  

1. На Прв циклус на студии: 

- Организација и менаџмент; 

- Ресурси, мерки за заштита и спасување и снабдување во кризни услови; 

- Типологија на цивилни несреќи и катастрофи, методологии за процена 

и мапирање. 

Коавтор е на пет интерни скрипти од предавање и вежби: 

- Менде Солунчевски и Игор Ѓорески, Организација и менаџмент“, Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип – Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје. Заведено во 

библиотека на ВА под бр.430; 

- Александар Главинов, Игор Ѓорески и Александар Петревски, „Типологија на цивилни 

несреќи и мапирање на ризици“ – Прв дел, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип – Воена 

Академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје. Заведено во библиотека на ВА под 

бр. 434; 

- Менде Солунчевски и Игор Ѓорески, „Ресурси, мерки за заштита и спасување и 

снабдување во кризни услови“,Универзитет „Гоце Делчев“, Штип – Воена Академија 

„Генерал Михаило Апостолски“, Скопје. Заведено во библиотека на ВА под бр. 

- Менде Солунчевски и Игор Ѓорески, Организација и менаџмент“ – Прв дел – прашања и 

вежби, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип – Воена Академија „Генерал Михаило 

Апостолски“, Скопје, 2011. Заведено во библиотека на ВА под бр.448; 

- Менде Солунчевски и Игор Ѓорески, Организација и менаџмент“ – Втор дел – одговори 

на прашања и вежби, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип – Воена Академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, Скопје. Заведено во библиотека на ВА под бр.449; 

Раководител на семинар: 

- Конференција/состанок на Одбранбени политички директори на земјите членки на САД 

- Јадранската повелба, 24-25.10.2017 година во Скопје. 

Во рамките на наставно - образовната дејност, д-р. Игор Ѓорески покажува способност 

за изведување на разни видови на високо образовна дејност и континуирана надградба во 

рамките на извршувањето на работните задачи. Во 2009 година избран е за соработник на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ и држел вежби до 2013 година. Во 

декември 2013 година избран е во наставно-научно звање доцент на истата високообразовна 

институција и изведува настава од 2018 година. Коавтор е на 5 интерни скрипти од предавања 

и вежби заведени во библиотеката на Воената академија и бил координатор/раководител на 

семинар/конференција во организација на Министерството за одбрана. 

 



5.2. Научно-истражувачката дејност 

 

Преглед на објавени рецензирани научни трудови објавени во референтна научна 

публикација, монографии и стручни трудови на д-р Игор Ѓорески: 

 

Рецензирани научни трудови објавени во референтна научна публикација во 

последните пет години пред објавување на огласот за избор: 

1. Igor Gjoreski &Biljana Avramoska Gjoreska, “The Role of Media in Dealing with Crisis 

Situation”, pp.81-92, Security Dialogues – International Peer reviewed journal, Vol. II, No.2, 

2015, Faculty of Philosophy – Skopje, Institute of security, defence and peace, (ISSN 1857-

7172), EBSCO Publishing database collection: International security & Counter-Terrorism 

Reference Center, “review scientific article”, 504.4:005.96:316.776.33. 

Во прегледниот научен труд се анализира улогата на медиумите во справувањето со 

кризните ситуации кој континуирано добива на значење и има силно влијание врз 

креирањето на јавното мислње и задоволување на апетитите на јавноста во однос на 

предметната ситуација. Научените лекции ни кажуваат дека медиумите имаат 

големи апетити за информации и за известување за несреќите од самото место на 

случувањата и во одредени ситуации ја преземаат улогата на истражувачи и 

конструираат сопствена „вистина“, наспроти реалноста. Тоа во одредени ситуации 

може да доведе до создавање на погрешна слика за предметната несреќа односно 

кризна ситуација и да ги доведе до заблуда инволвираните субјекти во 

разрешувањето на кризната ситуација. 

2. Igor Gjoreski&Dimche Petrovski, NATO,S Partnershi Policy and its Perspectives, pp.81-92, 

Contemporary Macedonian Defence, Vol.15, No.28, July 2015, Skopje, International 

Scientific Journal of the Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, EBSCO HOST, 

(ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X), Review 327.36 (100-622 NATO). 

Во прегледниот труд се анализира развојот на  политиката на партнерство и 

соработка на Алијансата со сите не - НАТО земји. Оваа политика има посебно 

место во севкупната политика на Алијансата. Во последната деката на ХХ век, 

Алијансата воспостави поблиски формални партнерски врски со државите и со 

регионалните организации во светот и разви поблиска соработка со регионалните 

актери и меѓународните организации во справувањето со традиционалните и 

новопојавените предизвици и закани во брзо промениливиот свет. Денес, НАТО се 

соочува со свет кој брзо се менува и во кој треба да биде способен да ги зајакне 

партнерствата со не – НАТО партнерите и со останатите меѓународни организации 

во светот. 

3. Igor Gjoreski, Toni Petreski, “New Era of Compromise of Values in the Middle East 

Countries or Phase of Global Domination Ends”, pp.47-54, Contemporary Macedonian 

Defence, Vol.13, No.25, December 2013, Skopje, International Scientific Defence, Security 

and Peace Journal of the Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, EBSCO HOST, 

(ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X), Original scientific article (327.56(5-15)). 

Во оригиналниот научен труд се врши анализа на настаните во земјите од Блискиот 

Исток и земјите од МАГРЕБ познати под името „Арапска пролет“ и се образложува 

нивното влијание не само врз Република Македонија туку и пошироко врз 

регионот. Овие промени, покрај постојните безбедносни дилеми и децениски 

нерешените прашања, на виделина исфрлија и нови безбедносни дилеми чие 

решавање е предизвик за наредниот период. Нерешените прашања и безбедносните 

дилеми поврзани со постигнувањето на траен мир на Блискиот Исток, стопирањето 

на нуклеарните амбиции на Иран, растечкиот исламски радикален 

фундаментализам, борбата за енергенсите и други, остануваат главен предизвик 

околу кој се „води борба“ за доминација во овој Регион. 



4. Igor Gjoreski&Aleksandar Glavinov, “Perspectives of NATO’S Partnership Policy, 

International Journal of Development Research, vol5.Issue, 02, pp3289-3294, February 2015, 

ISSN: 2230-9926. 

Во трудот претставени се перспективите на НАТО во однос на развојот на 

поблиската соработка со земјите партнери од целиот свет. Претставени и 

анализирани се погодностите, односно придобивките кои ги имаат НАТО и земјите 

партнери од воспоставените механизми на соработка во сите домени. 

5. Igor Gjoreski, “NATO Deployable Capacities and Capabilities Policy”, pp.296-309, 

(UDK:355.43-021.388(100-622 NATO)), International Scientific Conference, “Researching 

Security: Approaches, Concepts and Policies”, Vol.3 2-3 June 2015, Ohrid, Republic of 

Macedonia, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of Security – Skopje. ISBN 

978-608-4532-75-0(t3). 

Во трудот претставена и анализирана е политиката на НАТО за развој на 

распоредливи капацитети и способности за земјите членки и за земјите партнери. 

Оваа политика има за цел го намали товарот на САД и останатите големи сили во 

спроведувањето во меѓународните операции и да овозможи вклучување и придонес 

во меѓународните операции и на помалите земји во согласност со нивните 

расположливи национални ресурси. На Самитот во Чикаго, Сојузничките лидери се 

договорија како најдобро да се подготват за справувањето со безбедносните 

предизвици, кои ги вклучуваат и неконвенционалните закани вклучително и сајбер 

нападите. Обврска од развој на вакви сили, покрај земјите членки имаат и земјите 

партнери и заемјите аспиранти за членство во НАТО вклучително и Република 

Македонија. 

6. Toni Petreski & Igor Gjoreski, “Migrant Crisis and Use of the Army of Republic of 

Macedonia in Dealing with Crisis Situation”, pp. 189-196, International Scientific Conference 

“Crisis Management: Challenges and Prospective”, Conference Proceedings, November 2015, 

Skopje, Republic of Macedonia, Crisis Management Center of the Republic of Macedonia, 

2016 (ISBN 978-608-65138-9-4) – “Original scientific article” (325.254.4:355.1(497.7). 

Оригиналниот научен труд ги истражува миграциите на народите и нивното 

влијание врз промената на демограффската слика на одредени региони. Посебен 

акцент става на мигрантската криза која ја зафати Република Македонија и Европа 

во 2015 година и на политичките импликации кои истата ги имаше врз безбедноста 

на нашата држава. Исто така, критички се анализирани и механизмите кои ги 

презеде нашата држава за справување со мигрантската криза и ангажирањето на 

Армијата на Република Македонија во поддршка на полицијата на јужната и 

северната граница.  

7. Marjan Gjurovski & Igor Gjoreski, “Modern Approaches in the Creation of the Security 

Policy”, pp.117-123, Archibald Reiss Days, Thematic Conference Proceedings of 

International Significance, Vol. II, Belgrade, Academy of Criminalistic and Policy Studies, 3-

4 March 2015,Ed. Dragana Kolaric, PhD. (ISBN 978-86-7020-320-4, ISBN 978-86-7020-

190-3), (UDC:327.56:351.88 316.485). 

Во текстот се истражуваат безбедноните концепти кои влијаат врз развојот на 

безбедносната политика на државите. Се врши анализа на повеќе аспекти на 

безбедноста и на нејзиното влијание врз општеството и заштитата на интересите на 

државите. Истражени се и факторите кои влијаат и придонесуваат за креирање на 

безбедносната политика на една држава. Целта на безбедносната политика е да се 

изнајдат ефективни механизми како да се отстранат заканите и со минимизирање на 

нивното влијание и употреба на мнинимални ресурси.  

8. Marjan Gjurovski & Igor Gjoreski, “Society`s securitization and its security”, pp.132-140, 

Proceedings of the 4th International Scientific and Professional Conference, “Police College 



Research Days in Zagreb”, Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, Policy 

Academy, 22-23 April 2015, ISBN 978-953-161-291-6, “Review paper”. 

Во прегледниот научен труд, претставено е епириско истражување за 

проширувањето на безбедносните концепти. Авторите ги анализираат и 

истражуваат различните безбедносни концепти кои ја третираат човековата 

безбедност. Посебно се задржуваат на анализа на учењата на Wolfer и на 

Копенхашката школа кои своето тежиште на проучувањето на безбедноста го 

ставаат на личната безбедност на човекот и на безбедноста на општеството. 

Безбедноста не е ниту позитивна ниту негативна туку таа зависи од 

социопиолитичкиот и историскиот контекст. Ваквиот пристап придонесува за 

секуритизација на општествата.  

9. Марјан Ѓуровски, Игор Ѓорески, Билјана Аврамоска Ѓореска, Тони Петрески, 

„Влијанието на миграцијата врз ефектуирањето на политичката и воената моќ на 

државите“, стр.31-47, Зборник на трудови од International Scientific Conference 

(First:2015: Shtip) “Social Changes in the Global World”, Center for Legal and Political 

Research, Faculty of Law, Goce Delcev University in Shtip, Republic of Macedonia, ISBN 

978-608-244-214-3, (325.2:[316.462:32] and 325.2:[316.462:355].Shtip, September 11-13, 

2014. 

Во овој труд авторите даваат анализа и свое видување за предизвиците поврзани со 

миграцијата и нејзиното влијание врз ефектуирањето на политичката и воената моќ 

на државите. Во минатото миграцијата на народите предизвикувала дисбаланс 

помеѓу политичката и военат моќ на државите. Дали овој тренд е присутен и денес? 

Какво е неговото влијание денес врз политичката моќ на земјите? Како миграцијата 

влијае врз ефектуирањето на воената моќ? Дали миграционата политика на 

државата влијае врз креирањето на одбранбената политика на државите? Ова се 

предизвици со кои се соочуваат голем број на држави, а најмногу последиците од 

миграцијата ги чувствуваат малите и недоволно економски развиени земји. Во тој 

контекст секако исклучок не е и Македонија чија геополитичката положба 

овозможила миграционите движења да остават свои траги врз нејзината политичка 

и воена моќ. 

10. Igor Gjoreski, “Euro-Atlantic Integration of Western Balkan Countries – Challenges and 

Perspectives”, pp.417-425, International Scientific Conference, “Macedonia and the Balkans, 

a Hundred Years after the World War I – Security and Euro-Atlantic Integrations”, 3-5 June 

2014, Ohrid, Republic of Macedonia, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of 

Security – Skopje. 

Во трудот се елаботрира проблематиката поврзана со безбедноста на државите од 

Западен Балкан и нивните евроатлантски аспирации. Интеграцијата на земјите од 

Западен Балкан во евроатлантските структури - ЕУ и НАТО е од пресудно значење 

за стабилизацијата и демократскиот развој на Регионот. Согласно политичкиот и 

историскиот контекст, за Балканот е карактеристично тоа што не постои 

константност на национализмот и насилството, иако тоа е неговата примарна 

содржина. Она што е карактеристично за ова подрачје е тоа што ситуацијата на 

теренот на земјите од Западен Балкан енормно варира од земја до земја. За да се 

зајакне дополнително долгорочната стабилност во Западен Балкан, НАТО преку 

регионалните иницијативи за соработка се обидува да ги интегрира земјите од 

регионот во евроатланските структури. И НАТО и ЕУ се свесни дека не-

интеграцијата вклучува значителни негативни политички, економски и психолошки 

последици врз засегнатите земји, а моментално има и се очекува и во иднина да има 

и поголемо негативно влијание врз европската безбедност. НАТО и ЕУ можат и 

треба да направат повеќе за да ја унапредат регионалната соработка на Западниот 

Балкан на патот кон нивна целосна интеграција во евроатлантските структури. ЕУ и 



НАТО во најкраток временски рок треба да го интегрираат Балканот, со цел да се 

обезбеди нивната безбедност и да се зајакне безбедноста на Европа. 

 

Коавтор е на монографијата „ISAF/АРМ – 12 години амбасадори на мирот“, Скопје, 

Министерство за одбрана, 2016 година (ISBN 978-9989-2851-6-5) и член на уредувачкиот 

одбор. Учествувал во научно-истражувачки проект посветен на „Реформи во одбраната“, 

Скопје, Министерство за одбрана, ЈОФИ СКЕН, 2015 (ISBN 978-9989-2851-5-8). Има одржано 

пленарно предавање на стручен собир на тема „Defence Policy and Reforms of Republic of 

Macedonia“, на работилница за „Градење на капацитети за Западен Балкан:безбедносниот 

сектор и одбранбените институции“, Софија, Република Бугарија, 10-11 мај 2018 година, 

заведено во деловодство на МО под бр.03-6/546 од 23.03.2018 година и бил член на 

организациониот одбор и секретаријатот на „The U.S. - Adriatic Charter Defense Ministerial held 

in Ohrid, December 1, 2017“. 

Во делокругот на научно-истражувачката дејност во последните пет години пред 

објавување на огласот за избор, д-р Игор Ѓорески има објавено 10 рецензирани научни трудови 

објавени во референтна научна публикација (од кои три се со оригинални научни резултати, 

два се со прегледни научни резултати), коавтор е на дел од монографија, учествувал како 

предавач по покана на стручен собир, има пленарно излагање на стручен собир, бил учесник во 

научно-истражувачки проекти, бил член на уредувачки одбор на научна публикација, научно 

списание и бил член на организационен одбор на стручен собир. 

 

5.3. Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност 

 

Објавени книги во земјата и странство: 

- Зоран Нацев, Игор Ѓорески, Горан Зенделовски, Талат Џафери, „Стратегиските 

концепти на НАТО и Република Македонија“, Скопје: КА ЕЛ ЕС 2016 година. 

- Biljana Avramoska Gjoreska and Igor Gjoreski, „Collective Security and Role of the 

New European Security Treaty“, LAP LAMBERT Academic Publishing (January 28, 

2015), Germany. 

 

Трудови објавени во зборници на трудови меѓународни стручни (тематски) конференции: 

1. Тони Петрески, Игор Ѓорески, „Застапеноста на жените во донесувањето на одлуки во 

одбраната“, стр.179-184, (355.45-055.2:005(497.7)), - „Меѓународен дијалог:исток-запад 

(право и политикологија), Списание на научни трудови, Осма меѓународна научна 

конференција-Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, 

година 4, број 2, април 2017, Свети Николе, Република Македонија, Меѓународен Центар 

за Славјанска Просвета – Свети Николе, ISSN ( принт) 1857-9299 и ISSN (online) 1857-

9302. 

Во трудот направена е темелна анализа на застапеноста на жените во донесувањето на 

одлуки во одбраната. Станува збор за истражување кое е засновано на Резолуцијата на 

ООН 1325 за застапеноста на жените во процесот на донесување на одлуки во 

Министерството за одбрана и Армијата на република Македонија. Притоа, авторите 

констатираат дека е потребно поголемо ангажирање на жените во Армијата, затоа што 

нивната застапеност е под 10%, а на ниво на повисоките офицерски чинови е дури и 

под 1%. Додека ситуацијата во рамките во Министерството за одбрана е поповолна и 

најмногу жените се застапени на ниското ниво на раководење, а најмалку на високот 

ниво на раководење. 

2. Тони Петрески и Игор Ѓорески, „Ситуацијата во Египет после симнувањето од власт на 

Мубарак и на Морси“, стр.108-111,(323(620)“20“- „Меѓународен дијалог:исток-запад 

(право и политикологија), Списание на научни трудови, Шеста меѓународна научна 

конференција-Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, 



година 2, број 3, Јуни 2015, Свети Николе, Република Македонија, Меѓународен Центар за 

Славјанска Просвета – Свети Николе, ISSN ( принт) 1857-9299 и ISSN (online) 1857-9302. 

Во трудот се истражува ситуацијата во Египет после драматичните настани кои се 

случија проследени со револуција. Истражени се постапките кои доведоа до рушење на 

режимот на Мубарак, но и на рушењето на новоизбраниот претседател Морси. 

Анализирани се и политичките и безбедносни последици од ваквите настани по земјите 

од Блискиот Исток и пошироко.  

3. Тони Петрески, Игор Ѓорески, Билјана Аврамоска Ѓореска, „Позициите и улогата на запад 

во настаните во Египет 2011-2015“, стр.112-114, (327.8(73:620)) - „Меѓународен 

дијалог:исток-запад (право и политикологија), Списание на научни трудови, Шеста 

меѓународна научна конференција-Меѓународен славјански универзитет „Гаврило 

Романович Державин“, година 2, број 3, Јуни 2015, Свети Николе, Република Македонија, 

Меѓународен Центар за Славјанска Просвета – Свети Николе, ISSN ( принт) 1857-9299 и 

ISSN (online) 1857-9302. 

Во овој труд анализирани се причините кои доведоа до падот на Мибарак во Египет. 

Имено, во последната деценија САД забележаа дека Мубарак почна да го губи 

кредибилитетот кај својот народ. Вашингтон со уфрлање на некои нови личности во 

политичката игра се обидоа да му помогнат на Мубарак да го неутрализира 

политичкото незадоволство на народот и козметички да го промени системот. Наоѓајќи 

се во ситуација за спроведување на политички и економски реформи Мубарак се обиде 

да постави замка околу изборот на неговиот систем или режим воспоставен од 

исламските „екстремисти“. Тука се наметнува дилемата дали моќната рака преку 

Атлантикот ги влечи сите конци и дали ќе ја одигра главната улога во развојот на 

демократијата во Египет или пак ќе дозволи да се случи втор Иран? 

4. Тони Петрески, Игор Ѓорески, “Globalization – Contemporary Political and Security Context”, 

pp.26-29 (32-027.511) & (355-027.511) - „Меѓународен дијалог:исток-запад (култура, 

славјанство и економија), Списание на научни трудови, Петта меѓународна научна 

конференција-Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, 

година 1, број 1, мај 2014, Свети Николе, Република Македонија, Меѓународен Центар за 

Славјанска Просвета – Свети Николе, ISSN ( принт) 1857-9299 и ISSN (online) 1857-9302. 

Во трудот се анализира и истражува глобализацијата која преставува незапирлив 

процес. Таа несомнено го заслужува интересот на научната јавност која е задолжена 

преку соодветен методолошки инструментариум да го анализира и да даде соодветни 

одговори на дилемата дали истата преставува процес кој води кон општ напредок, мир 

и безбедност, или преставува процес кој продуцира нови видови и облици на 

конфронтирање. Базата на процесите на глобализацијата во принцип е содржана преку 

поврзана или светска капиталистичка економија, систем на национални држави со 

пренесени делови од сувереност на наднационални организации, светски безбедносно-

воен систем или поредок и меѓународна поделба на трудот. Всушност процесите на 

глобализацијата ги зафаќаат сите домени на животот (политиката, економијата, 

технологијата, културата и др.) 

5. Игор Ѓорески, „Conflict of Interests and Demonstration of Power – case study Ukraine – 

Russia”, pp.90-93, (327.(73+4-15):323(477)”2014”) - „Меѓународен дијалог:исток-запад 

(право и политикологија), Списание на научни трудови, Шеста меѓународна научна 

конференција-Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, 

година 2, број 3, Јуни 2015, Свети Николе, Република Македонија, Меѓународен Центар за 

Славјанска Просвета – Свети Николе, ISSN ( принт) 1857-9299 и ISSN (online) 1857-9302. 

Предизвиците поврзани со влијанието и ефектуирањето на моќта врз националната 

безбедност на државите отсекогаш предизвикувале низа на дискусии и полемики. 

Денешното ефектуирање на моќта и изнуденото влијание од истата се манифестира 

поразлично отколу во минатото. Праксата покажува дека државите, денес не 



преминуваат директно на употреба на воена сила при решавањето на некој проблем, 

туку пред се ги користат другите елементи на присила – дипломатската, политичката и 

економската моќ. Кога со овие средства нема да се постигне посакуваниот резултат, се 

преминува на употребата на „физичката принуда“, односно воената моќ. Најновите 

случувања околу Украина и присоединувањето на Крим кон Русија докажуваат дека 

државите на најразличен начин и со примена на сите форми и облици на моќ се трудат 

да ги остварат своите цели. 

 

Стручно апликативни труови: 

1. Игор Ѓорески, „Развој на системот за одбрана на Република Македонија “,ШТИТ 

Магазин на Министерството за одбрана на Република Македонија, година VI, број 

63, ноември 2014. стр.45-47. 

2. Игор Ѓорески, „Развој на системот за одбрана на Република Македонија “,ШТИТ 

Магазин на Министерството за одбрана на Република Македонија, година VI, број 

62, октомври 2014. стр.48-50. 

3. Игор Ѓорески, „Развој на системот за одбрана на Република Македонија “,ШТИТ 

Магазин на Министерството за одбрана на Република Македонија, година VI, број 

61, септември 2014. стр.46-48. 

4. Игор Ѓорески, „Развој на системот за одбрана на Република Македонија“,ШТИТ 

Магазин на Министерството за одбрана на Република Македонија, година VI, број 

60, август 2014. стр.46-48. 

5. Игор Ѓорески, „НАТО самит во Обединетото Кралство - Очекувањата на земјите –

аспиранти и на Република Македонија“,ШТИТ Магазин на Министерството за 

одбрана на Република Македонија, година VI, број 60, август 2014. стр.4-5. 

6. Игор Ѓорески, Билјана Аврамоска Ѓореска, „Политика на распоредливи 

капацитети и способности“,ШТИТ, Магазин на Министерството за одбрана на 

Република Македонија, година VI, број 54, февруари 2014. стр.7-9. 

7. Игор Ѓорески, Билјана Аврамоска Ѓореска, „ Влијанието на воената моќ врз 

националната безбедност на државите“, ШТИТ, Магазин на Министерството за 

одбрана на Република Македонија, година VI, број 53, јануари 2014. стр.42-43. 

 

Учество на стручен собир/семинар, конференции, работилници во земјата и во странство: 

- The U.S. - Adriatic Charter Defense Ministerial held in Ohrid, December 1, 2017, (член 

на организациониот одбор и Секретаријат на Конференцијата и учесник на истата); 

- Заштита на класифицирани информации, Министерство за одбрана на Република 

Македонија, Скопје, 28 јуни 2018 година; 

- Intelligence and Democracy, Naval Postgraduate School, Monterey, California, USA, 

October 30 – November 03, 2017; 

- STANAG 6001, 2016, Ministry of Defence of the Republic of Macedonia; 

- UN Peacekeeping Operations Pre-deployment Application and Administrative Support 

Workshop, Naval Postgraduate School, Skopje, Macedonia, 9-12 May 2016; 

- Ethics, Integrity and the Military Profession Workshop, 12-22 June 2016, Skopje, 

Republic of Macedonia, Royal Military College, Saint Jean Canada; 

- „Унапредување на системот на кризен менаџмент и заштита и спасување“, 30.11-

01.12. 2015 година, Република Македонија, Министерство за одбрана; 

- “Macedonia and the Balkans, a Hundred Years after the World War I – Security and 

Euro-Atlantic Integrations”, 3-5 June 2014, Ohrid, Republic of Macedonia, University 

“St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of Security – Skopje; 

- „VI-та Меѓународна научна конференција меѓународен дијалог:исток-

запад“,Корпоративен Меѓународен Славјански Универитет Г.Р. Державин, Свети 

Николе – Тамбов, 18.04.2015 година; 

- “Cyberspace and NATO and Partner Countries Security Challenges”, 14-15 December 

2015, Skopje; 



- International Scientific Conference “Crisis Management: Challenges and Prospective”, 

18 November 2015, Skopje, Republic of Macedonia; 

- „V-та Меѓународна научна конференција меѓународен дијалог:исток-

запад“,Корпоративен Меѓународен Славјански Универитет Г.Р. Державин, Свети 

Николе – Тамбов, 25.04.2014 година; 

- Managing in Defence in the Wider Security Context Course, Ohrid 2nd- 13th June 2014, 

Defence Academy of the United Kingdom, Cranfield University, 2014. 

 

Учество во работата на работни групи и тела формирани од Министерството за одбрана : 

- 2017-2018 член на работна група за подготовка на Стратегија за одбрана на 

Република Македонија; Решение на МО бр 02-4886/1 од 07.09.2017 година; 

- PARP Survey 2014 - PARP - Преглед на севкупната НАТО/ПзМ интероперативност 

на Република Македонија за 2014, -(Прегледот може да се добие преку Регистарот 

за класифицирани информации во рамките на МО, а барателот потребно е да 

поседува безбедносен сертификат за работа со класифицирани информации) 

- PARP Survey 2016 - PARP - Преглед на севкупната НАТО/ПзМ интероперативност 

на Република Македонија за 2016, -(Прегледот може да се добие преку Регистарот 

за класифицирани информации во рамките на МО, а барателот потребно е да 

поседува безбедносен сертификат за работа со класифицирани информации). 

 Учесник на експертски разговори 

- Член на длегација од МО на Билатерални консултации со СР Германија, Берлин 25-27 

септември 2017 година. Одржана презентација. Заведено во деловодство на МО под 

бр.13/2-41/328 од 05.10 2017 година;  

- Член на делгација на билатерални разговори со претставници на МО на БиХ, 

20.02.2018 година, Скопје. Одржана презентација. Заведено во деловодство на МО под 

бр.13/2-1448/1 од 01.03.2018 година; 

- Член на делегација на билатерални разговори со претставниви на Министерството за 

национална одбрана на Романија 27-29 март 2018 година. Одржана презентација. 

Заведено во деловодство на МО под бр. 13/2-2487/1 од 11.04.2018 година. 

Изготвување на извештаи од анализи  

- заведени во деловодството на МО под бр. 12-1300/1 од 18.02.2015г, бр.11/1-536/1 од 

20.01.2014 г.,бр. 11/1-3553/1 од 11.07.2014г., „и“бр.12-313/1 од 03.03.2017г., „и“ бр. 12-

18/2 од 02.03.2016г., „и“бр. 12/1-228/1 од 12.02.2015г., 

Стручни награди и признанија: 

- Благодарница, „За придонес во организацијата 

на А5 Министерската конференција, одржана на 01.12.2017 година во Охрид“, 

Министерка за одбрана Радмила Шекеринска Јанковска; 

- Пофалница, „За остварените резултати во процесот на борбената обука и воспитување 

и придонесот во изградбата и развојот на Армијата на Република Македонија“, 

Министерство за одбрана на Република Македонија, 18.08.2015 година. 

Во делокругот на стручно-апликативната дејност и организационо-развојната дејност 

коавтор е на две книги од кои едната е објавена во странство, автор е на 5 трудови објавени во 

зборници на трудови на меѓународни стручни (тематски) конференции и на 7 трудови во 

стручно (научно-популарно) списание. Учествувал во работата на повеќе работни групи во 

рамките на МО, бил учесник на експертски разговори во земјата и странство, учествувал на 

бројни конференции за кои поседува бројни сертификати, има добиено стручни признанија, 

благодарници, пофалници и изработувал извештаи од анализи кои се заведени во 

деловодството на МО. 



 

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. Избор во доцент 30  30 

 ВКУПНО     30 

 

Р. 

бр 

 

 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

     

1.  Дел од монографија  6   6   

2.  Прегледен труд      

3.  Труд со оригинални научни 

резултати, објавен во научно 

списание 

3 2х9 

1х6 

  24 

4.  Труд со оригинални научни 

резултати, објавен во зборник на 

трудови од научен собир 

4 1 3 2 10 

5.  Пленарно предавање на научен 

собир 

  1 6 6 

6.  Учесник во научен проект 1 2   2 

7.  Член на уредувачки одбор 1 1   1 

       

 ВКУПНО      49 

       

 

Р. 

бр 

 

 

Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна  дејност 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1.  Книга  1 10 1 15 25 

2.  Труд во стручно(научно-

популарно) списание 

7 2   14 

3.  Труд објавен во зборник на 

трудови на стручен собир 

5 2   10 

4.  Учество на стручен собир со 

реферат 

13 13х0,5   6,5 

5.  Изготвување на извештаи од 

анализи 

6 6х0,1   0,6 

6.  Стручни награди и признанија 2 4   8 

 ВКУПНО      64,1 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

    143,1 

2.  



Биографски податоци 

Д-р. Тони Наумовски е роден на 13 јануари 1975 година во Скопје. Основното 

образование го завршува во ОУ „Невена Георгиева- Дуња” Скопје 1989, а средно образование 

во Воздухопловна Воена гимназија „Маршал Тито “ Мостар (I, II, III год.) и „ММУЦ Панче 

Арсовски” Скопје (IV год.) во 1993 година. Во периодот од 1995 до 1999 година студира на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски”. Последипломски студии од областа на 

безбедноста завршува во периодот 2007-2012 година на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - 

Скопје, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир. Докторските студии од 

областа на безбедноста ги завршил во 2015 година на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - 

Скопје, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир.  На ден 09.11.2015 

година успешно ја одбранил докторската дисертација под наслов: „Влијанието на политиката 

на НАТО за развој на одбранбените способности врз реформите во одбранбениот сектор: 

примерот на Република Македонија и Република Словенија“, со што се стекнува со научен 

степен: „Доктор по општествени науки од полињата на безбедност и одбрана-безбедност“. 

Во Јуни 1999 година се вработува во Министерство за одбрана /Армија на Република 

Македонија каде што се уште и работи. Во рамките на својата кариера војничка кариера ги 

извршувал следните должности:  

- Командир на вод во Центарот за обука во ВП 4420 Скопје, Август 1999-Август 

2001; 

- Командир на чета во ВП 4420 Скопје, Август 2001- Август 2009; 

- Офицер за операции, обука и криптозаштита во С-3 во ВП 4420 Скопје, Август 

2009-Мај 2012; 

- Началник на секција С-6 во ВП 4420 Скопје, Јуни – Септември 2012; 

- Офицер за управување со радио врски и фреквентен менаџмент во ВП 2803/60 

Скопје, Септември 2012 –се уште. 

Во рамките на својата работна кариера како офицер во АРМ има учествувано на бројни 

домашни и меѓународни курсеви, семинари, обуки и вежби (детално наведени подолу). Исто 

така, активно бил член на неколку работни групи во Министерството за одбрана. 

Со Одлука на Воената Академија „генерал Михаило Апостолски“ Скопје, во академска 

2016/2017 година, ангажиран е како експерт од практика за изведување на настава по 

предметите Тактика на врски; Врски и електронско  војување, Системи за управување со кризи 

и заштита и спасување и Спасување, евакуација и засолнување на настрадано и загрозено 

население. 

 

II. Законски услови  кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање вонреден 

професор согласно член 166 став 1 од Законот за високо образование. 

 

1. Во 1999 година дипломира на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски” со 

среден просек од 8,42. 

Последипломски студии од областа на безбедноста, насока „Меѓународна 

безбедност“ завршува во периодот 2007-2012 година на Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј” - Скопје, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир и се 

здобива со научен степен магистер од областа на безбедноста. Среден просек на 

студиите од втор циклус - 8,14. 

2. Докторските студии од областа на безбедноста ги завршил во 2015 година на 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Филозофски факултет, Институт за 

безбедност, одбрана и мир. На ден 09.11.2015 година успешно ја одбранил докторската 

дисертација под наслов: „Влијанието на политиката на НАТО за развој на 

одбранбените способности врз реформите во одбранбениот сектор: примерот на 

Република Македонија и Република Словенија“, со што се стекнува со научен степен: 

„Доктор по општествени науки од полињата на безбедност и одбрана-безбедност“.  

 



3. Кандидатот Тони Наумовски тврди дека има објавено 10 рецензирани научни трудови 

објавени во референтна научна публикација во последните пет години пред објавување 

на огласот за избор. 

Бр. Автор Наслов на трудот 
Списание/ референтна научна 

публикација 

Години на 

излегување 

на 

списанието 

1.  
Кенков, В. и 

Наумовски, Т 

Безбедноста на 

информациите и 

информациските 

системи како 

предизвик. 

Годишен зборник, книга 66, Скопје: 

Филозофскиот факултет, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-

Скопје, (2013) 

Vol.66 

 

2.  Naumovski, T 

‘The Republic of 

Slovenia defence budget 

allocation in the period 

from 2001 to 2013’  

Security Dialogue,  Number 1, 2014 
Vol.5 

 

3.  
Naumovski, T. 

and Kenkov, V. 

‘Concept and priorities 

of Cyber Defence’  

Contemporary Macedonian Defence, 

Number 27, 2014,  

Vol. 14  

 

4.  
Kirkova, R. and 

Naumovski, T. 

‘Slovenia’s contribution 

to NATO-led operations’  

Contemporary Macedonian Defence, 

Number 30, 2016 

Vol. 16 

 

5.  

Stojanoski, O. 

and 

Naumovski, T. 

‘Conceptual Approaches 

in the Process of US 

National Security Policy 

Making’  

 Security Dialogue, Number 1, 2016 
Vol. 7  

 

6.  

Georgieva, L., 

Naumovski, T. 

and Cvetkoska, 

V. 

‘DEA Applications in 

the Defense Sector’  

Proceedings of the XLIII International 

Symposium on Operational Research 

(SYM-OP-IS 2016) September 2016, 

Tara Mountain, Serbia 

Vol.3 

 

 

7.  

Georgieva, L., 

Naumovski, T. 

and Cvetkoska, 

V 

 ‘Measuring the 

Efficiency of 

Participating Countries 

in NATO led mission in 

Afghanistan, ISAF: Non-

parametric Approach’  

Proceedings of the XLIII International 

Symposium on Operational Research 

(SYM-OP-IS 2016) September 2016, 

Tara Mountain, Serbia, pp. 479-482.  

 

8.  

Taneski, N., 

Naumovski, T. 

and Kirkova, R.  

 ‘NATO's Approach to 

the Process of 

Cooperation and 

Partnership: Evolution 

and Key Objectives’  

Contemporary Macedonian Defence, 

Number 32, 2017, pp.9-19. 

Vol.17 

 

9.  

Naumovski, T., 

Cvetkoska, V.  

and Georgieva, 

L. 

 ‘Applying the 

Methodology Data 

Envelopment Analysis in 

the Defence Sector: 

Literature Review’  

Contemporary Macedonian Defence, 

Number 33, 2017, pp.43-52. 

Vol.17 

 

10.  

Taneski, N., 

Naumovski, T. 

and Odjakov, F. 

 ‘Social Engineering; A 

Big Corporative Security 

Challenge’. 

 

Monograph: Contemporary Concept of 

Corporate Security, Dragan Trivan 

(ed.) Faculty of Business Studies and 

Law, University „Union-Nikola Tesla” 

of Belgrade; Austrian Institute for 

European and Security Policy/AIES 

Wien and Institute for Corporative 

Security Studies, ICS, Ljubljana, 

pp.302-320 

 

 



4. Активно го владее англискиот јазик што се гледа од приложената копија на 

сертификатот.  

5. Со Одлука на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, во академска 

2016/2017 година, ангажиран е како експерт од практика за изведување на настава по 

предметите Тактика на врски; Врски и електронско  војување, Системи за управување 

со кризи и заштита и спасување и Спасување, евакуација и засолнување на настрадано 

и загрозено население. 

Комисијата констатира дека д-р Тони Наумовски има просечен успех од 8,42 на прв и 

8,12 на втор циклус на студии, а со соодветен научен степен „доктор по општествени науки од 

полињата на безбедност и одбрана-безбедност“ се стекнал во ноември 2015 година. Има 

објавено 10 рецензирани научни трудови објавени во референтна научна публикација во 

последните пет години пред објавување на огласот за избор. Активно го владее англискиот 

јазик што се гледа од приложената копија на сертификатот и бил ангажиран како експерт од 

практика за изведување на настава на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“. 

Комисијата констатира дека кандидатот Тони Наумовски ги исполнува законските услови и 

критериуми да биде избран во наставно-научно звање насловен доцент. 

 

5. Способност за изведување на високообразовна дејност 

5.1.Наставно-образовна дејност 

Д-р Тони Наумовски во досегашниот период не бил биран во звање согласно „Одлуката 

на за изменување на Табелата на активности, кои се бодираат при изборот во звање, која е 

составен дел на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно- научни, 

научни и наставни звања“ на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (Универзитетски гласник 

бр. 31/14), акт 0701-962/9 од 02.09.2014 година, на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

Со Одлуки на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, бр 03-11/21 

од 05.01 2017г. и 03-11/63 од 04.05.2017 г. во академска 2016/2017 година, ангажиран е како 

експерт од практика за изведување на настава по предметите: 

1. На Прв циклус на студии: 

- Тактика на врски;  

- Врски и електронско  војување, Системи за управување со кризи и 

заштита и спасување и  

- Спасување, евакуација и засолнување на настрадано и загрозено 

население.  

 

Објавени трудови: 

- Naumovska, A., Bonevski, D., and Naumovski, T. (2018) ‘Mental Health of Refugees from 

Syria, Afghanistan in Collective Centers in Macedonia, 2016’ in Medical Journal of Clinical 

Trials & Case Studies,  Volume 2, Issue 5, May 10, 2018. 

- Кенков, В. и Наумовски, Т. (2013) ‘Безбедноста на информациите и информациските 

системи како предизвик’, во Годишен зборник, книга 66, Скопје: Филозофскиот 

факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, стр. 231-239. 

Во рамките на наставно - образовната дејност, д-р. Тони Наумовски во академска 

2016/2017 година ангажиран е како експерт од практика за изведување на настава по горе 

споменатите предмети. 

 

5.2. Научно-истражувачката дејност 

 
Преглед на објавени рецензирани научни трудови објавени во референтна научна 

публикација, монографии и стручни трудови на д-р Тони Наумовски: 



 

Рецензирани научни трудови објавени во референтна научна публикација во 

последните пет години пред објавување на огласот за избор: 

 

- Naumovski, T. (2014) ‘The Republic of Slovenia defence budget allocation in the period from 

2001 to 2013’ in Security Dialogue, Vol. 5 , Number 1, 2014, pp. 115-132. review scientific 

article. 

Трудот се фокусира на прашањето дали и како финансирањето на одбраната на 

држава членка на НАТО и намалувањето на одбранбениот буџет влијае врз 

градењето на одбранбените способности, при што се анализира висината на 

одбранбениот буџет на Република Словенија во периодот од 2001 до 2013 

година. Исто така, во трудот е направена споредба со одбранбените буџети на 

Република Македонија, која е сеуште земја аспирант за членство во НАТО и 

Република Словачка која, како и Република Словенија, е земја членка на НАТО 

од 2004 година. 

- Naumovski, T. and Kenkov, V. (2014) ‘Concept and priorities of Cyber Defence’ in 

Contemporary Macedonian Defence, Vol. 14, Number 27, 2014, pp.77-85. Scientific article. 

Овој труд разработува аспекти поврзани со сајбер просторот, како нов домеин 

на безбедноста, како и со способноста да се заштити сајбер просторот од сајбер 

напади. Исто така, ја објаснува и целта на сајбер одбраната и разурнувачкиот 

ефект и последици од сајбер нападите. Во трудот се елаборираат и НАТО 

пристапот во насока да се достигне ефективна сајбер одбрана и безбеден 

комуникациско информациски системски сервис за Алијансата и нејзините 

партнери. 

- Kirkova, R. and Naumovski, T. (2016) ‘Slovenia’s contribution to NATO-led operations’ in 

Contemporary Macedonian Defence, Vol. 16, Number 30, 2016, pp.53-63. 

Во трудот даден е преглед на содржината на словенечката стратегија за 

придонес во меѓународните операции, како еден елемент на сеопфатен пристап 

со националната безбедност на Република Словенија. Претставен е и 

придонесот на државата во меѓународните опеарации предводени од НАТО. 

- Stojanoski, O. and Naumovski, T. (2016) ‘Conceptual Approaches in the Process of US 

National Security Policy Making’ in Security Dialogue, Vol. 7, Number 1, 2016, pp. 63-81. 

Во трудот претставен е концепцискиот пристап кон процесот на донесувањето 

на надворешно политичките и националните одлуки за безбедност во САД.  

Пристапот и теориите ги дефинираат различните приоди и се, исклучително 

важни како за американската надворешна политика, така и за самиот процес на 

донесувањето на политиката за национална безбедност. Секоја од посебните 

теории го отсликуваат процесот на американската администрација во 

донесувањето на воени и политички одлуки, преку конвенцијалниот пристап и 

поддржувањето на големата стратегија. 

- Taneski, N., Naumovski, T. and Kirkova, R. (2017) ‘NATO's Approach to the Process of 

Cooperation and Partnership: Evolution and Key Objectives’ in Contemporary Macedonian 

Defence, Vol. 17, Number 32, 2017, pp.9-19. Original scientific article 

Во трудот се анализираа широката мрежа на односи и иницијативи на земјите и 

организациите на регионално и глобално ниво. Фокусот е ставен на 

функционалноста и ефективноста на политиката на партнерства на НАТО како 

нова алатка насочена кон јакнење и промовирање на нова ефективна врска меѓу 

потенцијалните и идни партнери. Трудот дава и преглед на воспоставениот 

партнерски однос меѓу НАТО и Русија и кризата на теренот.  



- Naumovski, T., Cvetkoska, V.  and Georgieva, L. (2017) ‘Applying the Methodology Data 

Envelopment Analysis in the Defence Sector: Literature Review’ in Contemporary 

Macedonian Defence, Vol. 17, Number 33, 2017, pp.43-52. Scientific article 

Во трудот се прави обид да се промовира нов пристап во оперативните 

истражувања со методи и техники кои ќе им помогнат на оние кои носат одлуки 

да носат подобри одлуки. Претставен е и Data Envelopment Analysis кој е не 

параметрична методологија која може да се користи за мерење на релативната 

ефикасност на хомогените ентитети кои користат исти импути за да 

продуцираат исти аутпути кои можат да бидат искористени за носење на 

одлуки.  

 

Кандидатот Тони Наумовски во своето CV наведува дека ги има објавено и следните 

научни трудови: 

- Taneski, N., Naumovski, T. and Dojchinovski, M. (2016) ‘Social Engineering and 

Corporative Security’, The Second International Scientific and Professional Conference 

‘Social, economic, legal, security and social determinants for development of Corporative 

Security in the Republic of Macedonia, the region and beyond’, May 2016, Skopje, 

Macedonia. 

- Taneski, N. and Naumovski, T. (2016) ‘NATO’s Partnership Policy: Opportunities and 

Challenges’, International Conference ‘Interagency and International Cooperation in 

Countering Hybrid Threats’, September 2016, Sofia, Bulgaria. 

- Bonevski, D., Naumovska, A., Naumovski, T. and Isjanovski, V. (2016) ‘Violence, 

Homicide, Terrorism and Mental Illness’, International Conference on Forensic 

Psychiatry ‘Forensic Psychiatry and Prison Psychiatry between Medicine and low’, 

October 2016, Ohrid, Macedonia.  

- Taneski, N., and Naumovski, T. (2017) ‘NATO enlargement process after the Cold War: 

weaknesses and challenges’, International Scientific and Expert Conference „40 years of 

higher education in the field of security - theories and practices “, Skopje, Republic of 

Macedonia, 5 December, 2017. 

- Taneski, N., Naumovski, T. and Dojchinovski, M. (2018) ‘Supporting Critical Business 

Functions by using Public Key Infrastructure (PKI)’, The 4 th International Scientific and 

Expert Conference ‘Integrated Corporate Security-Digital Transformation Challenge for 

the Academic Community and Modern Corporation’, May 2018, Skopje, Macedonia. 

Меѓутоа, кандидатот Наумовски за истите нема доставено ниту печатен примерок ниту 

електронски примерок од трудовите при што Комисијата не е во можност да утврди дали тие 

навистина се публикувани во наведените публикации и списанија како што е наведено во 

предметното CV.  

 

5.3. Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност 

 

Трудови објавени во зборници на трудови меѓународни стручни (тематски) конференции: 

 

- Taneski, N., Naumovski, T. and Odjakov, F. (2018) ‘Social Engineering; A Big Corporative 

Security Challenge’ in Dragan Trivan (ed.) Monograph: Contemporary Concept of Corporate 

Security, Faculty of Business Studies and Law, University „Union-Nikola Tesla” of Belgrade; 

Austrian Institute for European and Security Policy/AIES Wien and Institute for Corporative 

Security Studies, ICS, Ljubljana, pp.302-320. 

Во трудот се претставени дел од техниките за борба против современите 

информатички и сајбер напади на интернет и социјалните мрежи. При што 

постојат мноштво на начини кои можат да се искористат за борба против 

нападите на социјалните мрежи како на пример Public Key Infrastructure. Се 

истражува социјалниот инженеринг како голем корпоративен безбедносен 



предизвик. Фокусот е на категориите на социјалниот инженеринг и се 

подвлекува важноста на информациската безбедност преку употребата на Public 

Key Infrastructure. 

- Georgieva, L., Naumovski, T. and Cvetkoska, V. (2016) ‘DEA Applications in the Defense 

Sector’ Proceedings of the XLIII International Symposium on Operational Research (SYM-

OP-IS 2016) September 2016, Tara Mountain, Serbia, pp. 475-478. 

Авторите го претставуваат Data Envelopment Analysis кој е не параметрична 

методологија која може да се користи за мерење на релативната ефикасност на 

хомогените ентитети кои користат исти импути за да продуцираат исти 

аутпути. Целта на овој труд е да ја презентира апликативноста на  Data 

Envelopment Analysis во одбранбениот сектор. 

- Georgieva, L., Naumovski, T. and Cvetkoska, V. (2016) ‘Measuring the Efficiency of 

Participating Countries in NATO led mission in Afghanistan, ISAF: Non-parametric 

Approach’ Proceedings of the XLIII International Symposium on Operational Research 

(SYM-OP-IS 2016) September 2016, Tara Mountain, Serbia, pp. 479-482. 

Преку овој труд авторите ја мерат релативната ефикасност на земјите кои 

придонесуваат во мисијата ИСАФ во периодот 2007-2009 година со користење 

на непараметричен пристап преку користењето на Data Envelopment Analysis. 

Како клучен параметар за влез се зема вкупната популација на секоја земја 

придонесувач и БДП по глава на жител, а како излез е земен бројот на војници 

по ротација. 

 

Учество на стручни обуки, семинар, курсеви и вежби во земјава и во странство:  

- Планирачка конференција за вежбата за Комуникациски и информациски системи- 

Здружени напори 2001, март, 2001 г., Берн, Швајцарија; 

- Вежба  за Комуникациски и информациски системи- Здружени напори 2001, Мај, 

2001г., Баумхолдер, Германија; 

- Курс за англиски јазик , Август – декември, 2002 г., Борден, Канада; 

- Семинар Наставен Центар за Врски, март, 2003 г., Скопје, Македонија 

- Курс за Решавање конфликти и вештини за преговарање, јули, 2004 г., Скопје. 

Македонија; 

- Курс за Воено набљудување при операции за воспоставување на мирот, октомври - 

Ноември, 2004г., Анкара, Турција; 

- Курс за Фреквентен  менаџмент, Јуни, 2006 г.,Латина, Италија; 

- Курс за Комуникациски и информациски системи, март, 2007 г., Скопје, Македонија; 

- Курс за Радио процедури, февруари, 2008 г.,  Загреб , Хрватска; 

- Вежба  за Комуникациски и информациски системи- Здружени напори 2008, мај, 2008 

г., Баумхолдер, Германија; 

- Курс за штабни офицери, септември – Декември, 2008     Алдершот, Канада; 

- Посета на центар за  Комуникациски и информациски системи, септември, 2010 г., 

Графенвур, Германија; 

- Вежба  за Комуникациски и информациски системи- Здружени напори 2012, 

септември, 2012 г., Графенвур, Германија; 

- Ориентационен курс за Комуникациски и информациски системи, Јуни, 2013 г., Латина, 

Италија; 

- Ориентационен курс ARCADE Spectrum Management System Tools for PfP, октомври, 

2013 г.,Латина, Италија; 

- Мобилен меѓународен курс за одбранбен менаџмент, април, 2014 г., Охрид, Македонија 

- Семинар за сајбер одбрана, септември, 2014 г., Скопје, Македонија; 

- Работилница  на тема „Life Cycle Costs“,февруари, 2015 г., Скопје, Македонија; 

- Работилница на тема  „Cost Analysis“, март, 2015 г.,  Скопје, Македонија; 

- Работилница на тема  „LOGEX17“, септември, 2015  г.,  Скопје, Македонија; 



- Обука за реализација на  проектот  „Имплементација на Видео телеконференција во 

АРМ“, октомври, 2015 г.,  Минхен, Германија; 

- Работилница-Меѓународен работен состанок „Systems in Transition“, мај, 2016 г., 

Будимпешта, Унгарија; 

- NATO Mobile Training on Communication and Information Systems, октомври, 2016 г.,  

Белград, Србија; 

- Работилница на тема „Процес на спроведување и следење на препораки од 

конечните извештаи за извршени ревизии “, март, 2017 г.,  Скопје, Македонија; 

- Работилница-Меѓународен работен состанок „Systems in Transition“, мај, 2017 г.,  

Скопје, Македонија; 

- Работилница-„Обука за КИС со НАТО мобилен тренинг тим“, воедно и одговорен за 

реализација на обуката, согласно решение на МО бр. 02-1/34 од 28.02.2018 година, 

март, 2018 г.,  Скопје, Македонија 

- Работилница - „ATM Cyber Security Workshop“, март, 2018 г.,  Скопје, Македонија. 

Учество во работата на работни групи и тела формирани од Министерството за одбрана : 

- Член на работна група за стандардизација од областа на Комуникации, криптозаштита 

и информатика - Решение на министерот за одбрана бр. 02-1229/10 од 21.02.2014 

година. 

- Член на Интегриран проектен тим за реализација на проектот: „Аквизиција на 

тродимензионален радар“ како дел од мултинационалната иницијатива на НАТО за 

Балкански регионален пристап за против воздушна одбрана (Balkan Regional Approach 

to Air Defence-BRAAD) - Решение на министерот за одбрана бр. 02-5789/8 од 

20.11.2014 година и бр. 02-6099/1 од 05.12.2014 година.  

- Член на Интегриран проектен тим за реализација на проектот: „Надградба и 

имплементација на сајбер одбрана и информациска безбедност за потребите на АРМ 

согласно барањата на Партнерска цел (ПЦ) G 7301“-Решение на министерот за одбрана 

бр. 02-5789/6 од 20.11.2014 година и бр. 04-204/4 од 09.01.2015 година. 

- Член на проектите за опремување и модернизација на Армијата на Република 

Македонија, преку воената контакт програмата за соработка со САД (ФМФ програмата 

на САД). Со наредба на НГШ на АРМ сум одреден за проект менаџер на проектот 

„Имплементација на Видео телеконференција во АРМ“. Проектот е имплементиран во 

Јуни 2016 година. 

- Член на стручни комисии во Министерството за одбрана за постапки за набавки од 

Законот за јавни набавки. 

- Член на Работна група за изработка на Стратегија за одбрана на Република Македонија 

и изработка на Стратегиски одбранбен преглед (2016-2017).    

- Член на работната група за реализација на Проектот - Република Македонија да биде 

земја домаќин на Командата на СЕЕБРИГ- Решение на министерот за одбрана бр. 02-

1/51 од 12.03.2018 година. 

Стручни награди и признанија: 

- Пофалница од НГШ на АРМ-2003 година, 

- Пофалница од командантот на полк за врски-2004 година, 

- Пофалница од НГШ на АРМ – 2010 година, 

- Пофалница од министерот за одбрана-2012 година. 

- Пофалница од министерот за одбрана-2016 година. 

Во делокругот на стручно-апликативната дејност и организационо-развојната дејност 

кандидатот Тони Наумовски коавтор е на 3 трудови објавени во зборници на трудови на 

меѓународни стручни (тематски) конференции. Учествувал во работата на повеќе работни 

групи во рамките на МО, тврди дека учествувал на бројни курсеви, семинари, обуки и вежби 

во земјата и странство, но не доставил писмен или електронски доказ за истите, тврди дека има 

добиено 5 пофалници за својата работа, но не доставил писмен или електронски доказ за 

истите. 



 

 

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    

2. Избран во звање асистент      

3. Избран во звање доцент     

4. Избран во вонреден професор      

5. Настава, вежби 3 х(3х0,2)=1.8   1.8 

6. Научно популарна статија во 

стручно методско списание 

1 1 1 2 3 

 ВКУПНО     4,8 

 

Р. 

бр 

 

 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1. Одбранета магистерска теза 4    4 

2. Одбранета докторска теза 8    8 

3. Труд со оригинални научни 

резултати, објавен во научно 

списание 

6 3х9 

3х6 

 

  45 

       

 ВКУПНО      57 

       

 

Р. 

бр 

 

 

Стручно апликативна дејност 

и организационо развојна  

дејност 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1. Труд објавен во зборник на 

трудови на стручен собир 

  3 3 9 

2. Член на работни тела 6 2   12 

 ВКУПНО      21 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

    80,8 



3. Биографски податоци 

 

Д-р Оливер Стојановски роден е на 19.05.1980 година во Приштина, Република Косово. 

Во 2003 година дипломирал на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје, 

како офицер за воздушно набљудување и јавување. Во 2012 година магистрирал на 

Филозофскиот факултет во Скопје - Институт за безбедност, одбрана и мир на тема „Анализа 

на стратегијата за национална безбедност на САД од 2010 година“ а докторирал на 

Филозофскиот факултет во Скопје - Институт за безбедност, одбрана и мир во 2017 година, на 

тема „Националната безбедносна политика на САД и карактеристиките на воените 

интервенции на Блискиот Исток по 11 септември“. 

Во текот на кариерата вршел задачи во Армијата на Република Македонија почнувајќи 

од командир на вод, се до заменик командант на батаљон за воздушно набљудување и јавување 

во МО/ГШ на АРМ. Кандидатот е воен старешина во чин мајор. 

Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање доцент:  

Диплома за стекнат научен степен доктор на науки од научната област во која се 

избора. Кандидатот достави уверение за положени испити од трет циклус на студии на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Филозофски факултет - Скопје, заверено на 

нотар, од кое се утврдува дека истиот се стекнал со научен назив: „доктор по општествени 

науки од полињата безбедност и одбрана-безбедност“.  

Објавени најмалку четири научно-истражувачки трудови во соодветната област во 

меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации :  

Бр. Автор Наслов на трудот Списание/ референтна 

научна публикација 

Години на 

излегување на 

списанието 

1.  Оливер 

Стојановски 

Преглед на процесот на 

донесување одлуки во 

национално 

безбедносната политика 

на САД 

„Современа македонска 

одбрана“, Списание на 

Министерството за одбрана 

на РМ, 2016 

Vol.19 

 

2.  Stojanoski, O. 

and 

Naumovski, 

T. 

‘Conceptual Approaches in 

the Process of US National 

Security Policy Making’  

 Security Dialogue, Number 1, 

2016 

Vol. 7  

 

 

I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  

Д-р Оливер Стојановски во досегашниот период не бил биран во звање согласно 

„Одлуката на за изменување на Табелата на активности, кои се бодираат при изборот во звање, 

која е составен дел на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно- 

научни, научни и наставни звања“ на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (Универзитетски 

гласник бр. 31/14), акт 0701-962/9 од 02.09.2014 година, на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 

Штип.  

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

Во делокругот на научно-истражувачката дејност д-р Оливер Стојановски е автор на 2 

труда објавени во домашни научни и стручни списанија/часопи. 1493  

III. СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО РАЗВОЈНА 

ДЕЈНОСТ  

Завршил поголем број курсеви, напредни обуки, семинари, школи, со што се стекнал со 

15 сертификати од областите кои ги истражува. Д-р Оливер Стојановски е автор на 13 стручно-

апликативни трудови во популарно списание: 



1. Оливер Стојановски, „Вовед во радарски системи – Историјат“, Министерство 

за одбрана „Штит”  

2. Оливер Стојановски, Принцип на работа на радарските системи, Министерство 

за одбрана „Штит”  

3. Оливер Стојановски, Избор на радарска позиција – софтверски решенија, 

Министерство за одбрана „Штит”  

4. Оливер Стојановски, RAT 31DL/M Тродимензионален радар со голем домет, 

Министерство за одбрана „Штит”  

5. Оливер Стојановски, AN/MPQ – 64 Sentinel - Набљудувачки тактички радар, 

Министерство за одбрана „Штит”  

6. Оливер Стојановски, RAC 3D – Тродимензионален набљудувачки радар со 

среден домет, Министерство за одбрана „Штит”  

7. Оливер Стојановски, Ground Master 400 Првиот целосно дигитален радарски 

систем во светот, Министерство за одбрана „Штит”  

8. Оливер Стојановски, Сухој Т-50 Нов Руски ловец пресретнувач, Министерство 

за одбрана „Штит”  

9. Оливер Стојановски, KALKAN – 3Д примарен набљудувачки радар, 

Министерство за одбрана „Штит”  

10. Оливер Стојановски, AN/SPS-48 Радар на американската морнарица, 

Министерство за одбрана „Штит”  

11. Оливер Стојановски, Нов дигитален радарски систем во Русија Voronezh-DM, 

Министерство за одбрана „Штит”  

12. Оливер Стојановски, DARS - НАТО мобилен систем за контрола и 

командување со ВоП, Министерство за одбрана „Штит”  

13. Оливер Стојановски, Австралиска радарска мрежа JORN, Министерство за 

одбрана „Штит”.  

 



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    

2. Избран во звање асистент      

3. Избран во звање доцент     

4. Избран во вонреден професор      

 ВКУПНО     0 

 

Р. 

бр 

 

 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

 Одбранета магистерска теза 1 4   4 

 Одбранета докторска теза 1 8   8 

 Труд со оригинални научни 

резултати, објавен во научно 

списание 

2 

 

 

2х6   12 

       

 ВКУПНО      24 

       

 

Р. 

бр 

 

 

Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна  дејност 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

 Труд во стручно (научно-

популарно) списание 

13 2   26 

       

 ВКУПНО      26 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

    50 

 

 

 



ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Комисијата внимателно ги разгледа пристигнатите и приложените документи на 

кандидатите и го донесе следниот заклучок и предлог.  

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

образовната и стручно-апликативната дејност, Комисијата заклучи дека: кандидатот д-р 

Оливер Стојановски не ги исполнува законските услови за да биде избран во наставно - научно 

звање, не приложил доказ за да се утврди неговиот просек на прв и втор циклус студии 

согласно чл.166 од Законот за високото образование од мај 2018 година. Кандидатот д-р Тони 

Наумовски ги исполнува законските критериуми за избор во наставно - научно звање насловен 

доцент, меѓутоа во делот на наставно образовната дејност не го исполнува потребниот квантум 

на бодови од минимум 30 бода (истиот има 4,8 бодови). Кандидатот д-р Игор Ѓорески, доцент 

ги исполнува бараните законски и конкурсни услови да биде редовно избран во повисоко 

наставно - научно звање насловен вонреден професор. Истиот активно публикува научни 

трудови во референтни меѓународни списанија, учествува на меѓународни и домашни научни и 

научно-истражувачки конференции, а особено внимание посветува на високо-образовната 

дејност. 

Од последниот избор до сега, кандидатот значително се ангажира во научно-

истражувачката и организационо-развојната дејност на Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“- Скопје, но и во рамките на Министерството за одбрана. Успешно реализира 

настава на прв циклус на студии на Воената академија и учествувал во работата на голем број 

работни тела на Министерството за одбрана, како и во повеќе проекти од значење за 

понатамошниот развој на одбраната. Кандидатот пишува, твори и истражува во областите за 

кои се врши избор во повисоко звање.  

Имајќи го предвид изнесениот заклучок и раководејќи се од Законот за високо 

образование, особено во врска со членовите 164, 165 и 166 став 2 

(http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/ZAKON_VISOKOTO_OBRAZOVANIE-

final.pdf ), од Законот за Воена академија, особено член 5 

(http://www.morm.gov.mk/wpcontent/uploads/2014/02/ZAKON-ZA-VOENATA-AKADEMIJA.pdf 

), од Статутот на Воената академија (во врска со членовите 34, 37, 63 и член 177) и од 

Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, и 

наставнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип - од 29.02.2016 година член 11 

став 2 и 3, Комисијата консатира дека според утврдената фактичка состојба, конкурсните 

услови според конкурсот од 02.07.2018 година објавен во дневните весници „Вечер“ и „Коха“, 

приложените документи кон пријавите по конкурсот и постигнатите наставно-научни, 

наставно-образовни и стручно – апликативни резултати, а особено според условите дадени со 

позитивните законски одредби посебно со член 166 став 2 од Законот за високото образование 

од 08 мај 2018 година, од пријавените кандидати д-р Игор Ѓорески доцент, ги исполнува 

условите за РЕДОВЕН избор во повисоко наставно- научно звање насловен вонреден 

професор.  

Оттука, Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на 

Наставно научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје - 

придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, да го усвои рефератот, односно 

предлогот за кандидатот д-р Игор Ѓорески, досегашен доцент, да го избере во повисоко 

наставно-научно звање насловен вонреден професор во научното подрачје: 5. Општествени 

науки, научно поле: 515. Одбрана, научни области: 51503. „Интегрална безбедност“, 51506. 

„Управување и командување“ и 51509. „Планирање на одбрана и заштита“ на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје - придружна членка на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ Штип. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. д-р. Зоран Нацев, редовен професор, претседател, с.р. 

2. д-р Оливер Бакрески, редовен професор, член, с.р; 

3. д-р Методија Дојчиновски, полковник, редовен професор, член, с.р. 

http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/ZAKON_VISOKOTO_OBRAZOVANIE-final.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/ZAKON_VISOKOTO_OBRAZOVANIE-final.pdf
http://www.morm.gov.mk/wpcontent/uploads/2014/02/ZAKON-ZA-VOENATA-AKADEMIJA.pdf


Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНА ОБЛАСТ „ВОЕНА ПСИХОЛОГИЈА“ 

НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“ ШТИП 

Со одлука бр. 03-11/110 од 24.07.2018 година донесена на седница на Наставно-

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

придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, формирана е Рецензентска 

комисија за избор на наставник во научното подрачје Општествени науки, научно поле 

510 Психологија,  научна област 51011 „Воена психологија“-еден извршител во 

следниот состав: 

1. вонр. проф. д-р Драгана Батиќ, (Факултет за безбедност - Скопје, УКЛО – 

Битола), претседател; 

2. ред. проф. д-р Елисавета Сарџоска, (Институт за психологија, Филозофски 

факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиj“),  член. 

3. вонр. проф. д-р Орхидеја Шурбановска, (Институт за психологија, 

Филозофски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“),  член. 

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Вечер“ и „Коха“ на 30.06.2018 

година, а на истиот се пријавија следните кандидати: д-р Јулијана Стојанова, д-р 

Андромахи Наумовска и д-р Александра Димитровска.  

 

Врз основа на приложената документација, комисијата констатира дека кандидатката 

д-р Андромахи Наумовска навреме ги доставила документите, но не доставила 

комплетни документи. Имено, недостасуваат уверение за државјанство во оригинал 

или заверено на нотар, како и кратка биографија и список на трудови во електронска 

форма, што, според конкурсот, претставува  непотполна документација. 

 Комисијата исто така  констатира дека документите на другите две кандидатки се 

навреме доставени и комплетирани. По внимателно разгледување на документитентите 

комисијата го поднесува следниот  

И З В Е Ш Т А Ј 

1. Д-р Јулијана Стојанова е родена на 19.05.1961 година во Тетово. Дипломирала 

психологија 1985 год. на Филозофскиот факултет во Скопје, со средна оценка 8,05.  

На постдипломските студии по кадровски менаџмент магистрирала (2005) на 

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, при Универзитетот 

„Св.Кирил и Медодиј“ Скопје, на тема: „Селекција и обука на човечките ресурси за 

извршување на специјални задачи во Армијата на Република Македонија-Мировни 

мисии“, со просечна оценка 10,00.  

Докторатот го одбранила (јануари 2017) на Институтот за социолошки и политичко-

правни истражувања, при Универзитетот „Св.Кирил и Медодиј“ Скопје, на тема: 

“Перманентна обука на човечките ресурси за време на циклусот на распоредување и 

реинтеграција по враќањето од мировни мисии“. 

Од 2006 година е избрана за асистент по предметот Воена Психологија на Воената 

Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје.  До денес е вклучена во наставата 

на Воената Академија по прдметот Воена психологија.  

Вработена во Министерството за одбрана на Република Македонија во Секторот за 

човечки ресурси, како помошник раководител на сектор. Од формирањето на Армијата 

на Република Македонија, работи како воен психолог во единиците на АРМ, во 



Воената Академија во одделението за Настава и научно истражувачка работа и во 

Министерството за одбрана. Работи на развивање на воената психологија во АРМ 

преку водењето на проекти и обуки и семинари за психолозите како и на донесувањето 

на значајни докуманти кои ја регулираат психолошката дејност на воените психолози.   

 

Работно искуство 

 

Јулијана Стојанова, како воен психолог работи уште од 1989 година во поранешната 

ЈНА. Од 1992 до 1997 година работи како воен психолог во единиците и командите на 

АРМ, на задачи поврзани со психо-социјална грижа на воениот и цивилен персонал во 

единицата, учество во обуката и вежбите на војниците и старешините; психолошка 

проценка и селекција за специјални должности, психодијагностика, кризна 

интервенција. Во овој период спроведува истражувања и анализи, работи на изработка 

на прирачници и упатства како и обуки за психолозите во АРМ. 

Од 1997 до 2006 е вработена на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ 

Скопје, каде работи, на психоцоцијална грижа за питомците и старешните, спроведува 

секундарна селекција и психолошки проценки и програма за развивање на лидерските 

способности.  Од  1998 година работи со првите жени на школување на ВА за офицери 

и подофицери во АРМ. 

Во 2001 година, работи во тимот за изработка и спроведување на Првиот пилот курс за 

командири на водови. 

За време на конфликтот од 2001 година, работи со активниот и резервниот состав на 

психолошка проценка, селекција, обука, психолошка поддршка и третман.  

Од 2004 до 2009 година, ги спроведува првите психолошки подготовки пред упатување 

во мисија, за мисиите на АРМ во Ирак и Авганистан и го изработува „Концептот за 

психолошки подготовки на учесниците од АРМ во мисии во странство“. Во овој 

период врши специјализирани обуки и работилници за психолозите во АРМ. 

Во 2005-2006, работи во тимот за реализацијата на програмата на Владата на 

Р.Македонија и Министерството за одбрана за справување со вишокот офицерски 

персонал во АРМ.   

Од 2006 година е помошник раководител во Секторот за човечки ресурси,  во 

Министерство за одбрана продолжува со истражувањата, анализите и проектите од 

областа на воената психологија.  

Од 2008 година, спроведува психосоцијална кризна интервенција, после кризен настан 

(по хеликоптерската несреќа на 13 јануари 2008, загинување, ранување, повреди и 

други несреќни случаи) и го раководи тимот  на психолози кои работат со семејствата 

и колегите на згинатите и повредените.   

Во 2007 година работи како раководител на работна група за воспоставување на нов 

сектор за образование и обука во Министерството за одбрана. По формирањето на 

новата организациска структура, од 2008 година до 2010 е раководител на сектор за 

образование и обука.  

Во својата професионална кариера до денес, е вклучена во тимови и работни групи на 

проекти и анализи зедно со странски претставници, од партнерски земји и 

соработници. Работи во работните групи и ги води процесите за стратешки реформи во 

одбраната поврзани со образованието и обуката, менаџментот сочовечките ресурси и 

политиките за грижа за персоналот. 

 

Едукации 

Во текот на професионалниот развој, постојано посетува едукации од областа на 

психологијата. Во 1996 година завршува едногодишна едукација за „Трансакциона 



когнитивна терапија„ кај проф.д-р Јосип Бергер. Едногодишниот постдипломски курс 

„Психосоцијален и трауматски стрес, разбирање, превенција и третман„, го завршува 

1998 година, на програма од Светска здравствена организација и Медицинскиот 

факултет во Скопје, со одбранет труд на тема: „Адаптација на војничкиот живот и 

работа на војниците кои доживеале психосоцијален стрес“. Во 1999 година поминува 

низ едукација и обука за психосоцијална прва помош кај проф. д-р Дејан Ајдуковиќ од 

Универзитетот во Загреб. Во 2003 година претстојува во САД, Вермонт на 

постдипломски курс на меѓународната школа за градење на мир и воведување во 

психосоцијалните основи за градење мир (CONTACT). Во 2011 поминува обука за 

обучувачи за психолошка траума со што станува дел од Европската мрежа за 

трауматски стрес (TENTS). Во 2013 година успешно ја завршува обуката на обучувачи 

за родови прашања (GToT) во меѓународниот центар на Шведските вооружени сили 

(SWEDINT) во Стокхолм. Од тогаш е дел од шведскиот тим и во 2014 година заедно 

спроведуваат обуки за балканските земји во Центарот за обука на вооружените сили на 

Босна и Херцеговина, PSOTC.  

Во текот на изминатите години, поминува низ различни специјализирани обуки и 

курсеви во земјата и странство. 

    

Наставно-образовна и научноистражувачка дејност 

 

Од 2006 година, Јулијана Стојанова е ангажирана како асистент по предметот Воена 

психологија а од 2013, со одлука на ННС на Воената Академија и во виш предавач по 

предметот Воена Андрагогија. Во 2004 година издава интерна скрипта по предметот 

Воена психологија. Од 2017, ангажирана е како стручњак од практиката по предметите 

Воена психологија и Воена Андрагогија. 

Ментор е и член во комисија за одбрана на повеќе дипломски трудови. 

Д-р Јулијана Стојанова, има објавено научни стручни трудови во земјата и странство.  

Преглед на научни и стручни трудови за последните пет години, студии и истражувања 

на  д-р Јулијана Стојанова: 

1. Во трудот „Очекувани бариери за менталното здравје во текот на процесот на 

реинтеграција“, објавен во Зборникот на трудови од научно-стручниот собир за 

време на 5 Конгрес на психолозите на Босна и Херцеговина, од 2-4 март 2017 г, во 

Сараево. 

Трудот се однесува на проблемите и предизвиците во однос на менталното 

здравје со кои се соочуваат воените лица после враќањето од мисијта, во 

процесот на Реинтеграција. Стигмата како една од бариерите се истражува на 

330 воени лица, учесници во мисиите“Iraqi freedom” во Ирак, ISAF во 

Авганистан и ALTEA о Босна и Херцеговина. Применета е батерија на 

психолошки инструменти за проценката ма стресот и отпорност на стрес. 

Истражувањето покажа дека сеуше постои авто и јавна стигма која е поврзана 

со барањето на стручна помош од експертите за ментално здравје. Во трудот се 

укажува не соодветната и навремена проценка и третман како и достапноста на 

експертите за ментално здравје за војниците од АРМ во процесот на 

прилагодување и реинтеграција по распоредувањето.  



2. Трудот под наслов „Резилиентноста во моделите за психолошки подготовки на 

персоналот кој се упатува во високо ризични региони во рамки на меѓународните 

операции“, е објавен на Меѓународната научно-стручна конференција „40 години 

високо образование од областа на безбедноста – теории и практики“, од 5 декември, 

2017г во Скопје.  

Трудот се занимава со психолошка отпорност и фактори на ризик под дејство на 

стресовите за време на воените операции. Психолошка оптпорносте основа за  

психолошките подготовки вклопени во програмата за обука на единиците и 

претставуваат еден од најосновните услови за ефикасно извршување на 

мисијата. која претставува  психичка состојба на насоченост кон извршување на 

задачите во мисијата.Се разгледуваат моделте за психолошки подготовки како 

индикатори на компетентно психосоцијално функционирање на персоналот, во 

една значајна свера од нивната професија - учество во операции и тоа низ 

различни периоди од тој процес кои се одликуваат со карактеристични барања и 

ризици. 

3. Докторска дисертација со наслов “Перманентна обука на човечките ресурси за 

време на циклусот на распоредување и реинтеграција по враќањето од мировни 

мисии“. Според Рецензијата за оцена на докторската дисертација (Билтен на УКИМ 

бр. 1134 од 15.11.2016),  

Ова истражување е дизајнирано врз база на научните достигнувања во воената 

психологија во делот на стресот и траумата во последните години и 

менаџментот со човечки ресурси во делот за обука на персоналот. Користени се 

најновите истражувања на современите армии во областа на операциите за 

поддршка на мирот, мировните мултинационални операции ширум светот. 

Пошироко гледано, објавени се релативно мал број истражувања кои ја 

испитувале резилиентноста кај воената популација. На национално ниво, 

истражувањето од докторската дисертација претставува првото истражување на 

воената популација која учествувала во мировните операции и врз која е 

спроведено комплексно мерење на особини и способности со батерија на 

инструменти кои се користат и во другите армии во светот и тоа за период од 5 

години.  Значењето на овие податоци не се однесува само на АРМ ,туку и за 

научните кругови кои можат да спроведуваат понатамошни, продлабочени, 

компаративни анализи и истражувања. Во истражувањето се вклучени 330 

припадници на АРМ учесници во мисиите во странство. Преку примената на 

батерија инструменти направена е проценка на факторите на влијание во две 

фази од распоредувањето –пред и после мисијата. Овие податоци ги дадоа 

клучните параметри за дизајнирање на Моделот за психолошки подготовки и 

поддршка кој не значи само промоција на менталното здравје туку и јакнење на 

резилиентноста и превенција на заболувањата и последиците од учеството во 

мисиите. Резултатите покажаа високо ниво на резилиентност кај испитаниците, 

и дека факторите предупатната обука и социјална поддршка од семесјтвото и од 

колегите имаат специфичен придонес врз овие показатели.  Ниското ниво на 

стресни симптоми и реaкции после мисијата се објаснува и со резултатите за 



високата резилиентност на испитаниците. Резултатите го потврдија влијанието 

и поврзаноста на предупатната обука за психоошки подготовки и поддршка врз 

нивото на стресни симптоми и реакции после мисијата, односно 80% од 

испитаниците после враќањето од мисијата не покажуваат клинички значајни 

симптоми за посттрауматски стресни реакции. Резултатите потврдија дека 

бројноста на доживеани стресни настани за време на мисијата не влијело на 

намалување на нивната резилиентност по рапсредувањето, што потврдува за 

капацитетите и компетенциите за соодветно справување со доживеаните 

стресни настани. Во однос на процесите на позитивната реинтеграција, 

резултатите покажаа дека, покрај резилиентноста, значаен специфичен 

придонес има независната варјабла социјална поддршка после мисијата  и тоа со 

најголем придонес на варијаблите поддршка од блиските луѓе, пријатели, од 

колегите на работа, од личност од доверба и од членовите на семесјтвото. Со 

ова се потврдува меѓусебното влијание на испитуваните фактори, особено 

влијанието на резилиентноста на процесот на реинтеграција. 

 

4. Во Регионалната студија во соработка со UNDP SEESAC, е член на регионалната 

рабона група за изработка на стидијата: „Положбата на жените во вооружените 

сили на државите од Западен Балкан“ објавена и промовирана 2014 година во 

рамки на  регионалниот проект „Поддршка на родовата застапеност во реформите 

на безбедносниот сектор во земјите од Западен Балкан“.  

Активностите во проектот претставуваат заеднички напори на Програмата на 

Обединетите нации за развој/Канцеларија на SEESAC и Министерствата за 

одбрана на Република  Македонија, Република Босна и Херцеговина, Република 

Црна Гора и Република Србија, со финансиска поддршка на Министерството за 

надворешни работи на Кралството Норвешка, Вооружените сили на Шведска и 

UNDP. Студијата  за Положбата на жените во вооружените сили во државите на 

Западен Балкан  се состои од: (1) компаративни податоци за застапеноста на 

жените во вооружените сили на  земјите од Западен Балкан; (2) политики и 

практики на министерствата за одбрана (MO) и на вооружените сили (ВС) за 

привлекување и вработување жени, нивен развој во кариерата, образованието и 

обуките и за учеството во мировните мисии; (3) политики и практики од областа 

на родовата рамноправност во вооружените сили. Во студијата се наоѓа и 

преглед на воспоставените институционални механизми за родова 

рамноправност, на механизмите за санкционирање на родовата дискриминација, 

на користењето на родово чувствителен јазик и преглед на механизмите за 

пријавување на сексуалното вознемирување. Студијата, исто така, нуди и 

преглед на активностите во рамки на образованието и стручното усовршување и 

обука за родова рамноправност што се спроведува во сите четири земји. 

Студијата содржи и конкретни примери на добри практики што ги спроведуваат 

министерствата за одбрана од Западен Балкан. 

5. Advanced Research Workshop (ARW) „Resiliency: Enhancing Coping with Crisis and 

Terrorism“,1-3 january 2014, Tel-Hay collegge, Izrael; pesentation: “Resilience as a 



predictor and protective factor during whole cycle of deployment”, презентирани 

наодите на  посебна работилница во која се акцентира дека инцидентите и кризата 

предизвикуваат постигнување на нова равнотежа која се воспоставува со тек на 

време. 

6. Меѓународна научно–стручна конференција „Улогата на активната и резервната 

компонента на вооружените сили во поддршка на нивните мисии и задачи во 

регионалното и глобално безбедносно окружување на 21-от век "Асоцијација на 

одбранбени и безбедносни ветерани и резервисти  на Република Македонија“, 

23.04.2012, Скопје. Презентација на сесија на тема:  „Психолошките подготовки 

значаен сегмент во циклусот на распоредување на персоналот кој се упатува во 

мисии во странство“.  

7. Списание Современа македонска одбрана, бр 20 од септември 2010г  

„Психолошките пореметувања и војувањето-кратка историја за PTSD“,  

8. 2005г, Магистерски труд на тема: „Селекција и обука на  човечките ресурси за 

извршување на специјални задачи во армијата на република македонија“.    

Истражувањето и теоретската рамка за психолошките подготовки на војниците 

и старешините на АРМ се базира на концептите истражувани и користени во 

другите армии во светот кои се покажале како ефикасни во превенцијата и 

третманот на војниците кои учествувале во мировни мисии. Користени се 

инструменти за проценка кои се стандардизирани и инструменти кои се 

користат во армиите во светот за оваа специфична популација. Целта на овој 

труд е да се препорача глобална стратегија на АРМ  за селекција и обука на 

специјалните единици, кои се изложени на стресни ризични околности за време 

на извршувањето на специјалните задачи. Со спроведувањето на истражувањата 

во единиците кои учествуваат во мировни мисии ќе се овозможи емпириско 

приближување кон реакциите на мировниците изложени на ризични околности, 

нивните релации со особините на личноста и  поранешното трауматско 

искуство и добивање увид во факторите кои би можеле да се сметаат за 

протективни кои ја зајакнуваат психолошката отпорност на мировниците и ги 

ублажуваат исходите на ризикот . Како проблем во ова истражување се 

поставува резилиентноста на мировниците и факторите кои истата, под 

одредени околности, ја зголемуваат или намалуваат. ”Како селекцијата и 

обуката да придонесат во јакнењето на отпорноста на мировниците  од стресни 

пореметувања?”. Проблемот се разгледува преку истражување на разликите во 

особините на личноста (манифестирани преку екстровертни и интровертни 

црти); во историјата на трауматска изложеност (присуство и отсуство на 

трауматски настани пред упатување во ММ) меѓу војниците и старешините 

учесници во  две мировни мисии на АРМ.  

9. Истражување 2003, “Евалуација на резултатите од работењето во Воената 

Академија – контрола на квалитетот“,Воена Академија „Генерал Михаило 

Апостолски “Скопје.  

10. Во 1999 година на XX Научениот Конгрес во Р. Турција, YA/EM’99, учествува со 

трудот “Adaptation during the enlisting period into military service”.  



 Во овој труд опфатени се пошироко сите категории војници со крајни 

перпораки за справување со појавата на самоодалечување и мотивирање на 

војниците за успешно отслужување на воениот рок.  

11. Зборникот на научни трудови на Светската Здравствена Организиција 1997-1998 

година, труд на тема: „Адаптација на војничкиот живот и работа на војниците 

кои доживеале психосоцијален стрес“. 

12. 1998, Истражување со првите жени офицери и подофицери на школување во ВА за 

службите во АРМ „Психосоцијална проценка офицерите и подофицерите жени во 

службите на АРМ“,Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски “Скопје.  

Со оглед дека се работи за први жени на сколување во Воената академија, 

испитувани се карактеристиките на жените офицери и жените подофицери во 

АРМ;-Кои се заедничките карактеристики на нивните личности по четирите 

основни димензии (R, E, N, L); Дали постојат статистички значајни разлики по 

однос на овие димензии меѓу жените офицери и жените подофицери; Дали 

одењето на обука во теренски услови за жените офицери и жените подофицери 

претставува стресен настан; и Дали е поголемо нивото на стрес на почетокот на 

теренската настава или на крајот, пред враќањето во единицата. 

Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност 

Во својата професионална работа кандидатката учествувала и била раководител во 

повеќе проекти, истражувања, изработувач на значајни докумети во Министерството за 

одбрана и Воената Академија: 

1. 1996 - Упатство за психолошка подготовка на стражарското обезбедување на 

касарната; 

2. 1998 - Прирачник за спречување на самоубиствата во АРМ; 

3. Истражување со првите жени офицери и подофицери на школување во ВА за 

службите во АРМ на тема: „Психосоцијална проценка na офицерите и 

подофицерите жени во службите на АРМ“; 

4. Во 2000 - Спроведува истражување во единиците на АРМ на тема: „Превенција 

на смоодалечувањата и автоагресивните реакции кај војниците во АРМ“;   

5. 2001г, Упатство за старешините за работа со војници кои потешко се 

прилагодуваат; 

6. 2001 - Истражување „Прилагодување и последици по психичкото здравје на 

воените лица по враќањето во матичните единици од борбените позиции“ ;   

7. Во 2003 е раководител на проектот за спроведување на првата евалуција на 

Воената академија „Евалуација на резултатите од работењето на Воената 

Академија-контрола на квалитетот; 

8. 2004  подготвува Скрипта по предметот Воена Психологија за питомците на 

Воената Академија; 

9. 2004 година учествува во изработка на Предлог- Концепт за психолошка  

поддршка  на  воениот персонал  на  АРМ  кој  се  упатува  во  мировни  мисии;  

10. 2005 година учествува во изработка на прирачници кои произлегуваат од 

Концептот за психолошки подготовки, за помош и самопомош за справување со 

стрес, за војниците и лидерите како и посебни прирачници за семејствата на 

мировниците;  

11. 2005 година учествува во реализација на Обуки на обучувачи за психолошки 

подготовки и стрес менаџмент за психолозите од АРМ; 



12. 2005/06, е надлежна за спроведување на активностите од владината програма 

„Програмата за справување со вишокот офицерски персонал во АРМ“  во делот 

за дошколување на офицерскиот персонал и на питомците на Воената 

Академија, на  високообразовните институции, заради добивање на цивилна 

диплома;  

13. Во 2006 е Раководител на работна група за Мониторинг и евалуација на 

Стратегијата за менаџмент со човечки ресурси донесена во 2004 година; 

14.  Од 1997година изведува предавања на Школата за резервни офицери од 

областа на лидерство и воена психологија;   

15. Од 1997година изведува предавања во рамки на прдметот Воено раководење и 

командување на офицерите на специјализација за Командни и штабни 

должности; 

16. Во 2007 е Раководител на работна група за изготвување на Стратегија за 

привлекување квалитетен персонал; 

17. 2009 година е член на работната група на МО за рестартирање на Воената 

Академија „Михаило Апостолски“, статусни и законски решенија, нормативно 

усогласување и донесување на нови наставни програми;  

18. 2009 година е член на работната група за “Донесување на Студиски планови и 

програми за втор и трет циклус на универзитеттски студии“; 

19. 2009 е член на работна група за изготвување на Концепт за резервен состав; 

20. 2009 има придонес во имплементација на Стратегијата за образование и обука и 

подобрување на работењето на центрите за обука во состав на Секторот за 

образование и обука „Д-р Џозеф Крузел„ и води интегриран проектен тим за 

развивањена РТЦК во регионален и меѓународен центар (PARC); 

21. 2010 година води работна група за изработката на Правилникот за упатување на 

школување во земјата и странство; 

22. 2011 година е член на работна група за изготвување на Правилникот за начинот 

на грижата за семејствата на воениот и цивилниот персонал за време на нивното 

учество во вежбовни активности и обука и во хуманитарни или мировни 

операции надвор од територијата на Републиката (2011); 

23. 2012 година учествува со предавања и обука на Летниот кампус, на тема 

“Операции за пост-конфликтно градење на мирот“; 

24. Во март 2014 година, назначена е за координатор за менаџмент со квалитет во 

Министерството за одбрана за да се воведе основниот стандард ИСО 9001 

заради подобрување на управувањето со квалитетот во работењето и давањето 

на услуги (согласно обврските од Законот за воведување на систем за 

управување со квалитетот и Заедничката рамка за процена на работењето и 

давањето на услуги во државната служба, Сл.весник на РМ бр. 69 од  

14.05.2013г);  

25. 2014 година е член на работната група за спроведување на регионално 

истражувањето и изготвување и уредување на Студијата „Положбата на жените 

во вооружените сили на државите од Западен Балкан“, објавена 2014 година;  

26. Од 2012 до 2015 е член на регионална работна група во проектот на 

UNDP/SEESAC „Поддршка на родовата застапеност во реформите на 

безбедносниот сектор од Западен балкан“ 2012- 2015 година; 

27. 2017/18 година учествува во изработката на Стратегискиот одбранбен преглед 

на Министерството за одбрана, ги води работилниците за Системот за 

образование и обука во МО и АРМ; 

28. Од јануари 2018 раководи со работната група за Популаризација на воената 

професија. 



 

Освен тоа, професионални ангажмани има во други проекти као што се: 

1. Од 1999 до 2001, едукатор и тим координатор во проектот „Подавање рака“, 

психосоцијална програма за деца и жени бегалци од Косово сместени во 

колективните центри „Љубанци“ и „Катланово“ во Скопје. 

2. Едукатор и Обучувач во рамки на проектот ”Helping Helpers”, за тимовите кои 

работат на психосоцијални програми во  UNICEF. Оспособување на тимовите 

да работат со ризични групи деца и возрасни. Оспособување за справување со 

професионален стрес и за тимовите помагачи кои работат на психосоцијални 

програми со вулнерабилни групи деца во организацијата CESVI. 

3. 2001-2005, во рамки на Центарот за психосоцијална и кризна интервенција, 

работи како координатор, ментор, едукатор и обучувач во рамки на Проект: 

„Безбедно училиште во заедница под ризик“, психосоцијална програма во сите 

осноцни училишта во Тетово после конфликтот 2001.  

Води или е дел од тимот за психосоцијална и кризна интервенција по кризен 

настан: 

4. 2004, води посебен тим за кризна интервенција после авионска несреќа со 

загинување на претседателот на Р Македонија и неговите соработници (работа 

со членовите на семејството, наставниците и учениците каде учат децата на 

загнатите). 

5. Од 2012, со Решение на министер за одбрана, член на комисијата и координатор 

за психолошка прва помош после хеликоптерска несреќа од 2012 година со 

загинувањето на 11 припадницина мисијата ALTEA. Дебрифинг со деск 

офицерите, психосоцијална грижа за семејтвата. Со Решение на Министерот за 

одбрана бр.02-663/1 од 21.01.2008, формирана е пет-члена комисија составена 

од експерти од различни области од министерството и армијата, кои преку 

систематичен пристап од мулти пакет интервенции отпочна со укажување на 

неоходната помош и поддршка за членовите на семејствата на починатите 

припадници на Армијата на Република Македонија. 

6. Дебрифинг после кризни инциденти во колективот со  загинување, ранување и 

сл.  

7. Од 2013, Меѓународен тренер за родови перспективи. Нордиски центар за 

родови перспективи во воени операции, Меѓународен центар на шведските 

вооружени сили, SWEDINT, Stocholm. Cdr Jan Dunmarry, C NCGM; 

8. Спроведува предавања на тема „Психошка пропаганда и специјална војна“,по 

предметот Психологија на Факултетот за безбедност во Скопје,  

9. Од 2012., член на Советодавниот борд на Факултетот за Менаџмент со Човечки 

Ресурси и води клиничка пракса на  Универзитет за туризам и менаџмент,  

10. Спроведува обуки, семинари, работилници за психолозите и вработените во 

Министерството за Одбрана и АРМ, МВР, ЦУК, ДЗС од областа на воената 

психологија, справување со стрес, кризна интервенција. 

 Стручно - специјализираната обука "Психолошки подготовки за учество во 

мировни мисии", наменета за психолозите во во АРМ, реалзирана на  7.12.2010 

година 



 Работилницата “Психотраума - превенција, третман и интеграција“ , Решение 

бр.02-2/180 од 16.12.2011, реализирана на 29 и 30 Ноември 2011 година, 

реализирана од м-р Јулијана Стојанова, психолог, член и сертфициран тренер на 

Европската мрежа за трауматски стрес,  TENTS-TP; 

 Експертска средба, акт бр.14-1624/1 од 06.03.2012година со психолозите во 

АРМ одржан на 16.03.2012 година во кои се содржани  и предлог активности и 

временаска рамка за донесување на стратешките документи поврзани со 

работата на психолозите во АРМ. 

 Стручно – специјализираните обуки, Решение на Министер за одбрана бр: 

Бр.02-3/200 од 09.12.2014 година, работилница на тема: „Пост трауматски 

стрес и психолошка поддршка за реинтеграција на учесниците во мисии во 

странство -Принципи, насоки за проценка и сеопфатен пристап при кризна 

нтервенција –“ 

 Специјализирана обука-работилница, 28 септември 2017 година, на тема: 

„Ризични професии-справување со стрес на работа-ниво1“, согласно Решение 

бр.02-3/149 од 15.09.2017  

 

Учество на меѓународни конференции, семинари, советувања, обуки 

Јулијана Стојанова учествува на повеќе научни и стручни конференции во земјата и во 

странство, семинари, советувања и обуки, меѓу кои: 

 

2018 International Conference on Dutch Veterans Health Care, 4-6 April, 2018, 

Amsterdam, Challenging perspectives on Dutch veterans mental health; 

2018 Macedonia Defense Educators’ program, Partnership for peace Consorcium of 

Defense Academies and Security studies institutes “ Strenghthening Democracies 

Through Knowlwgw”, February-April 2018; 

2017 Stabilization and Reconstruction orientation seminar, Italian army experts, 24-27 

 October, 2017,Skopje ; 

2017 Three day training of Leadership skills conducted by autorized Management 

 Education Center MOTIVA, October, 2017, Skopje; 

2017 International Scientific Conference, "40 years of higher education in the field of 

security - theories and practices"SKOPJE, Republic of Macedonia, 5 December, 2017; JS: 

“Resilience in the models for psychological preparations of the personnel deployed in high 

risk regions  within the framework of international operations”  

2017 V Conference of pshology of Bosnia and Herzegovina With international 

 participation, and Military Psychology Symposium, , 2- 4 march 2017, Sarajevo, BiH 

; JS:“Perceived barriers for mental health care during the process of reintegration” 

2016 Compass regional workshop: Psychosocial Support in Disasters System, 28 january 

2016, Zagreb, Croatia 

2014 Advanced Research Workshop (ARW) „Resiliency: Enhancing Coping with Crisis 

and Terrorism“,1-3  january 2014, Tel-Hay collegge, Izrael; JS: pesentation 

:“Resilience as a predictor and protective factor during whole cycle of deployment”  



2014 Workshop “IHL & Human Rights for Member of the Armed Forces&Goverment 

 Officials”, International Institute of Humanitarian Law, Skopje 

2013 Gender Training of Trainers Course (GToT) conducted at SWEDINT, Swedish armed 

 forces international centre, Stockholm, Sweden  

2012 Round table, “SSR and Gender: Implementation of UNHCR 1325 and 1820”, Center 

 for Security Cooperation, Maribor, Slovenia 

2012 “Seminar on Public Administration for Civil Servants of Middle Eastern European 

Countries”, Beijing, People’s Republic of China  

2012 International scientific-expert conference “The role of the active component and 

 reserve of the armed forces in support of their missions and assignment in the 

 regional and global security environment of the 21st centary” Associatin of Defence 

 and Security Veterans and Reservists of republic of macedonia, 23.04.2012, Skopje; 

 JS: “Psychological preparations significant segment in the cycle of deployment of 

 personnel to missions abroad”  

2012 International congres,Medical network for social reconstruction in Former Yugoslavia 

and the mediteranian Health Center,  „Community health and human security” , 13-16 

june, 2012, Igalo , Monte Negro 

2011 Training Course in Diplomacy and Security Policy for Military personnel –“New 

trends in Global and Regional Security”, - Geneva centre for Security Policy (GCS P), 

Skopje 

2011 Seminar, “Team Preparation for participating in the mission for Stabilization and 

Reconstruction”, ODC MoD, Skopje,  

2011 Training the trainers for psycho trauma- The European Network for Traumatic Stress 

(TENTS)- Skopje 

2011 “Redeployment training for PRT” , US, Vermont, 308 Brigade for civil affairs, Skopje 

2010 PfP Consortium,  participation and contributions to the 4TH Annual PfPC Defense 

Educators`Program, Ljubljana, Slovenia 

2009 Military, Family&Community Network (MFCN) Semianual Conference, 

Newport,Vermont, USA  

2008 Workshop “Training Needs Assessment”, organised by SEA and CSA within project 

“Bilding Administrative Capacity for EU Integration”,  (UK, GOFRE), in Skopje 

2008 Regional Training and Education Meeting, Joind Operational Command, Belgrade, 

R.Serbia 

2008 Seminar, “Change management”, by Drs Monika de Waal MBA CMC, MoD, Skopje 

2008 Conference, “NATO&Partners “Education and Training Network Conference – 

Enhancing the relationships with education and training institutions”, 02-05 June, 

2008, Stocholm, Sweden 

2008 Conference of commandants, NATO E&T Conference, 20-25 April 2008, Toledo, 

Spain  

2008 Partnership for Peace Consortium of Defence Academies and Security Studies 

Institutes – National Defence College, Rome, Italy 

2006  Workshop, advanced “Human Resources Management“ (HRM 3), Netherlands 

Defence College, Hague, Netherlands 



1999  Training for psychosocial first aid, DPP from Croatia, prof. Dejan Ajdukovic PhD 

1998  Training, psychologist in peacekeeping operations, Skopje, NATO 

1997  Цонференце for Military psychologist, Heidelberg, Germany     

1994  Mind Control, James S. Gordon, Centre for Mind-Body medicine, Washington, DC.  



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.  Избор во звање асистент 2х15  30 

2.  Интерна скрипта од предавања 1х4 4 

3.  
Ментор за одбрана на дипломска 

работа (максимум 7) 
2х1 2 

4.  
Член во комисија за одбрана на 

дипломска работа (максимум 7) 
3 0,2   0,6 

5.  Раководител на семинар 5 2   10 

 ВКУПНО     46,6 

 

Р.бр 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

6.  

Научен труд објавен во 

меѓународно научно списание  

(прв автор, втор автор, останати 

автори) 

2 9 18 

7.  

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во зборник од 

трудови на научен собир 

1 2 1 3 5 

8.  

Секциско предавање на научен 

собир, музички настап на 

официјален концерт 

  1 4 4 

9.  Одбранета докторска теза 1 8   8 

10.  Одбранета магистерска работа 1 4   4 

11.  Студиски престој во странство    8 8 

12.  ВКУПНО      47 

 

Р.бр 

Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна  дејност 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени број поени Вкупно 

13.  
Труд во стручно (научно-

популарно) списание 

1 2   2 

14.  
Пленарно предавање на стручен 

собир 

  1 4 4 

15.  
Учесник во научен проект  

(максимум во три проекти) 

   8 8 

16.  Елаборати и експертизи 3 2   6 

17.  
Изготвување на извештаи од 

анализи 

5 0,5   0,25 

18.  Стручни награди и признанија 2 4 1 8 16 

19.  
Член на универзитетски или 

владини тела 

 5   5 

 ВКУПНО      41,25 

 
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

    134,85 

 

 



2. Александра Димитровска е родена во Скопје на 02.04.1981г.  Дипломирала на 

Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје во 2005 година, со 

просечен успех 9,17, при што една година работела на истражување за дипломска 

работа со тема “Некои аспекти на личноста и менталното здравје кај вежбачите на 

бодибилдинг од Скопје”, резултат на долгогодишното искуство во спортот и како 

инструктор по аеробик.  

Магистрирала 2011 година на Факултет за безбедност на тема „Психолошкиот профил 

на полициските службеници - фактор за успешната безбедност“. 

Докторирала 2015 година   на Факултет за безбедност-Скопје на тема: „Влијанието на 

когнитивните способности, димензиите на личност, справувањето, професионалниот 

стрес и лидерските стилови врз перформансата кај специјалните единици во Република 

Македонија“. 

 

Работно искуство 

 

Од дипломирањето до 2008 година работи во приватниот сектор како асистент на 

директор, и на задачи од областа на психологијата на организацијата и менаџментот, 

како селекција и обука на кадарот, проектен менаџмент, маркетинг и односи со јавност, 

за што посетувала и повеќе обуки во земјата, а во 2012 година поминува и обука за 

примената на менаџментот на човечките ресурси во праксата, во Белград. Во 2011 е дел 

од Македонско-израелски бизнис клуб каде се ангажира во: Протокол за меѓународни 

корпоративни настани - организациски процес менторство,психолошки, човечки 

ресурси (селекција, обука и мониторинг) и оперативна координација во реализација. 

 

 Во учебната 2013/2014 година била избрана за помошник за изведување на вежби по 

предметите Вовед во психологија со криминалистичка психологија и Психологија на 

комуникации во разузнавачките анализи. 

 

Во однос на работното ангажирање, кандидатаката ги наведува и следните работни 

позиции: - во 2018 Рецензент на весник Reviewer for Journal in Emerald Publishing 

ангажирана од Министерство за култура, Проект за преведување на книгите и 

уредување, како експерт уредник за преведување на следните книги: Introduction in 

Political psychology”; “Influence: science and practice”; Предавач на Меѓународниот воен 

летен кампус, Пепелиште, организирано од Воена академија-Скопје; 

 

Учество во проекти 

 

Од 2014-2016 година ангажирана е како национален консултатнт во пректот: „ Capacity 

Building of the Law Enforcement Agencies for Appropriate Treatment of Detained and 

Sentenced Persons“, раководен од Совет на Европа и Управата за извршување на 

санкции при министерство за правда: Имплементација на програми за третман на 

когнитивно однесување (CBT) и алатка за психолошки скрининг  за проценка на ризик 

кај затворениците во македонскиот затворски систем -консалтинг, психолошка 

скрининг алатка за адаптација,процес на скрининг, обука и  мониторинг. 

 

Во 2010 се ангажира како  поддршка во научни истражувања за Секторот за приватна 

безбедност во РМ во подготовка на предлог измени и дополнувања на Законот за 

безбедност на лица и имот (прво такво истражување во РМ.) 

 



Во 2012-2013 г. била вклучена во национално истражување спроведено од Факултетот 

за безбедност за „Положба на осудените лица во пенитенцијарните установи во 

Р.Македонија“, во рамки на кое осум месеци поминала во машкиот затворен дел од 

КПУ Идризово, каде меѓу другото во најголема мера работела со лица кои извршиле 

кривично дело убиство и доживотно осудени лица како специфична третманска група.  

 

Во 2004 волонтирала како психолог во Психијатриската болница Бардовци.   

 

Едукации 

 

За цело време после завршувањето на факултет, кандидатката континуирано посетува 

едукации од областа на психотерапиаја, психо-социјална интервенција, менаџмент и 

обуки кои се во врска со безбедносните сил.  

Завршува 546 часа за интегративна психотерапија во Скопје; 

Завршува обука (2012) за "Воведување и примена на човечки ресурси во нашата 

пракса" 

организирана од: Центар за применета психологија, Здружение на психолози на 

Србија, Белград; 

Во 2011 е учесник на обуката „ Меѓународна обука за трговија со луѓе: "Битката 

против трговијата со луѓе“Пристап фокусиран на жртвите", и Тркалезна маса - 

презентација за случајот на Република Македонија на оваа тема о организација на: 

Министерство за надворешни работи, МАШАВ, Израел (International training of human 

trafficking: „The battle against human trafficking:A victim centered approach“, and- Round 

table - presentation about the Republic of Macedonia case). 

 

Во 2009 учествувала на курсот за селекција во Полкот за специјални операции, Армија 

на Република Македонија  (Оперативен курс за обука за избор на персонал во 

специјалните сили на армијата, поминаа 7 дена). 

Во текот на  2005 и 2006 завршува обука за интегративна психотерапија на 

интервенција со вид на психотерапија: Сооднос на емоционална бихевиористичка 

терапија (REBT) и егзистенцијален пристап во организација на Центарот за воена 

траума, Нови Сад, Србија 

Времетраење: 100 часа; 

2005 Обука за менаџер на канцеларија, КДС тренинг центар за развој на човечки 

ресурси, Скопје 

03-04.12.2005 Обука за проект менаџер едукатор: CS Global, Скопје 

15-16.04.2005 Обуки за ПР Едукатор: CS Global, Скопје; Здружение на стопански 

комори во РМ. 

 

Наставно-образовна и научноистражувачка дејност 
 

Во учебната 2013/2014 година кандидатката била избрана за помошник за изведување 

на вежби по предметите Вовед во психологија со криминалистичка психологија и 

Психологија на комуникации во разузнавчките анализи на Факултет за безбедност-

Скопје. 

 д-р Александра Димитровска во досегашниот период не била бирана во звање 

согласно „Одлуката на за изменување на Табелата на активности, кои се бодираат при 

изборот во звање,која е составен дел на Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, научни и наставни звања“ на Универзитетот „Гоце Делчев“ 



- Штип (Универзитетски гласник бр. 31/14), акт 0701-962/9 од 02.09.2014 година, на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.  
 

Магистерскиот труд 

 

Во магистерскиот труд „Психолошкиот профил на полициските службеници-

фактор на успешната безбедност “е прикажано  истражување кое кандидатката го 

спровела со цел да се открие поврзаноста или влијанието на полициската дејност врз 

профилот на личноста кај полициските службеници, како и да се открие дали постои 

поврзаност помеѓу профилот на личност и проблематиката на работа кај поеднини 

полициски служби. 

Истражувањето е спроведено на пригоден примерок, составен од две групи 

испитаници: полициски службеници (95) и студенти на Факултетот за безбедност (96), 

како контролна група. Групата од полициски службеници е составена од три подгрупи, 

припадници на три типови на работна проблематика во рамките на МВР, и тоа: 

полициски службеници кои работат со КД (31), припадници на УБК (32) и СЕ (32). 

Како техника е користен инвентарот на личност NEO PI-R.Покрај дескриптивната 

статистика, од статистичките методи е користен t-тестот и F-тестот за независни 

примероци, како и факторската анализа. 

Согласно резултатите се заклучува дека постои разлика во профилот на личност 

помеѓу лицата вработени во МВР и студентите на ФБ, како и помеѓу полициските 

службеници кои работат на различна проблематика во МВР. При тоа, разликите се 

значајни во однос на поедини домени и поддомени, додека не се значајни во однос на 

други. Профилите, споредени со нормите добиени за американската популација, 

генерално се сместени во категориите просечна кон ниска изразеност на повеќето од 

димензиите;Во однос на значајноста на разликите значајни разлики се покажаа кај 

профилите помеѓу полициските службеници и студентите на ФБ, така што 

полициските службеници имаат значајно повисока тенденција за соработка и се 

посовесни во однос на студентите на ФБ;Полициските службеници  се значајно 

помалку депресивни и помалку вулнерабилни во однос на студентите од ФБ; 

полициските службеници се значајно поасертивни од студентите на ФБ; студентите 

имаат значајно повисока отвореност кон имагинација и повисока тенденција за 

откривање нови, неконвенционални идеи во однос на полициските службеници, додека 

полициските службеници имаат повисока спремност за преземање акција и повисока 

тенденција за приспитување на постоечките вредности во однос на студентите на 

ФБ.Полициските службеници  имаат значајно повисока тенденција за искреност и 

поблаг нарав во однос на студентите на ФБ;Кај полициските службеници е значајно 

поизразено чувство за должност и промисленост во однос на студентите на ФБ, додека 

студентите пак, имаат значајно повисока спремност за постигнувања во однос на 

полициските службеници;Во доменот на неуротицизам полициските службеници од 

СЕ и УБК имаат значајно повисока емоционална стабилност од оние кои работат со 

крвни деликти;Полициските службеници од специјалните единици се покажаа 

најмалку  анксиозни, најмалку се дестабилизираат при незгодни социјални ситуации и 

најтешко се дестабилизираат во стресни ситуации.  

 

 

 

 

 



Докторскиот труд 

 

Докторската дисертација „Влијанието на когнитивните способности, димензиите на 

личност, справувањето, професионалниот стрес и лидерските стилови врз 

перформансата кај специјалните единици во Република Македонија“ 

 

Проблемот на истражување поставува прашање дали демографските карактеристики, 

когнитивните способности, димензиите на личност и стиловите на справување како 

лични предиктори, и професионалниот стрес и лидерските стилови како контекстуални 

предиктори, влијаат врз оперативната и професионална перформанса кај специјалните 

единици во Р.Македонија? Во истражувањето се опфатени 8 варијабли, прикажани 

преку 150 индикатори, мерени со 8 инструменти, кои во најголем дел за прв пат се 

пименуваат во Р.Македонија. Останати користени инструменти се: Равенови матрици 

за мерење на општите когнитивни способности (за кој во Р.Македонија немаме норми 

за популација над 17 години), NEO-PI-R за димензиите на личност, СОРЕ инвентарот 

за стиловите на справување (за прв пат се применува на безбедносна популација во 

Р.Македонија), PSQ за професионалниот полициски стрес (преземен од канадската 

полиција и за прв пат се применува во Р.Македонија), LBDQ XII за мерење на 

лидерските стилови (за прв пат се применува во Р.Македонија) и Скала за проценка на 

раководната перформанса преземена од американската армија (за прв пат се применува 

во Р.Македонија). За целите на ова истражување конструирани се т.н. Скала за 

проценка на оперативната перформанса кај специјалните единици и Прашалникот за 

општите податоци. 

Истражувањето се задржува на само една од единиците кое опфаќа примерок од 104 

припадници на Единицата за специјални задачи при МВР на Р.Македонија во траење 

од една година и осум месеци, поделено на два субпримероци од 102 машки 

припадници и 2 жени на кои е мерена оперативната перформанса и 30 припадници 

мажи старешини, на кои е мерена раководната перформанса со засебна скала.  

Како статистички постапки користени се Присонов коефициент на корелација, 

еднонасочна АНОВА, кластерска анализа, факторска анализа, мултипла и хиерархиска 

регресија, а како пакети за статистичка обработка на податоците, користени се SPSS 

15.0 и Монте Карло програмата за паралелна анализа. Анализата ан резултатите во 

првата фаза ги потврдува високи метриски карактеристики на скалите за проценка на 

перформансата, посебно оперативната, која е конструирана за потребите на ова 

истражување, што одобрува продолжување на процесот за проверка на критериумската 

валидност на психолошките инструменти за оваа специфична популација.  

Во втората фаза утврдена е структурата на секоја од варијаблите и даден е опис на 

добиените фактори за секој од инструментите (освен за класичните предиктори), кои 

во голема мера ги потврдија теоретските поставки. Така, за оперативната перформанса 

добиени се два фактора т.н. Полициско-контекстуален и Борбен фактор; за стиловите 

на справување се добиени исто два фактора кои согласно теоријата се наречени Кон 

проблемот насочени и Кон емоциите насочени стратегии; кај лидерските стилови 

добиени се два чисти фактора наречени Кон задачите насочен и Кон луѓето насочен 

лидерски стил; кај двата типа професионален стрес добиени се по два фактора. 

Наспроти ова, кај раководната перформанса е добиен само еден фактор, за што сите 

податоци треба да се земат со резерва со оглед на малиот број на испитаници (вкупно 

30).  

Во третата фаза утврдени се разликите меѓу најуспешните и најмалку припадници за 

оперативната и раководна перформанса, како групи одредени според два критериума 

(кои не покажаа големи разлики), во манифестен и латентен простор, а во насока на 



проверка на првата главна хипотеза, која се потврди само во однос на некои 

поддимензии. 
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Во овој труд  се разгледува важноста на психолошката скрининг за полициската 

професија и начинот на кој се спроведува во неколку земји во светот кои вклучуваат 

различни психолошки инструменти во изборот на персонал во безбедносните служби; 

овие инструменти се користат  за да откриат кој би бил "идеална" личност успешно 

извршување на полициски одговорности. Полициските службеници се на крстосница 
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property, Proceedings of International Scientific Conference, Ohrid, 1: 220-32 (results of 

scientific research) 

Трудот се однесува на утврдување на степен на развиеноста на приватна безбедност во 

Македонија со спроведување на истражување кое опфаќа менаџери, председатели ан 

комората за обезбедување, работници на обезбедуавње како и граѓаните и корисниците 

на услугите. Ова истражување покажува дека постои потреба за промена на законот, 

посебно со додавање на новите овластувања. 

 

Dimitrovska, A., Batic, D. (2013). The position and coping strategies in life-sentenced 

inmates in the Republic of Macedonia, Proceedings of International Scientific Conference, 

Ohrid, 1: 117-34 (results of scientific research) 

Претставува дел од поголемо истражување спроведено во затворите на Р. Македонија, 

на дел од лицата осудени на доживотен затвор кои казната ја издржуваат во КПУ 

„Идризово“, со цел да се утврдат главните извори на стресот и специфичните начини 

на реагирање и психолошко справување со стресот, зададен е COPE (Coping Orientation 

to Problems Experienced) и полуструктурирано интервју RIDOC (Rhode Island 

Department of Correction). 

Како специфични проблеми кај оваа популација се подолгиот период на адаптација, 

неизвесноста од нивното помилување, лошите условите на здравствена заштита, 

непостоење на  специфична програма за третман на овие лица, недоволно обучен 

кадар, и сл. Резултатите понатаму би можеле да послужат за изготвување на 

специфичните програми за третман на оваа група осудени лица, како и соодветни 

обуки на персоналот. 

  
Batic, D., Dimitrovska, A. (2013). Stress and styles of coping in inmates in the female's 

prison in the Republic of Macedonia, Proceedings of International Scientific Conference, 

Ohrid, 1: 45-59 (results of scientific research) 

Претставува дел од истражувањето спроведено во затворите во Република Македонија 

и опфаќа 25 жени во затворот Идризово кои се испитани во декември 2012 и јануари и 

фебруари 2013. година. Целта на истражувањето е да се добие увид во тоа како жените 

го доживуваат затворот (кои се најчестите стресори за кои известуваат) и што е она 

што најмногу им помага да се справат со нив. Исто така, во испитувањето е применето 

и полуструктурирано интервју, кое обезбедува податоци за квалитативна анализа и 

која, нуди типови на стресори со кои се соочуваат осуденичките а кои не се содржат во 

тестот. Во обработката на податоците е користена квалитативна анализа која нуди 

лична перспективата на жените осуденички по теоријата BASIC PH. 

Резултатите од истражување  укажуваат дека за жените, одвоеноста од блиските, 

особено од децата претставува најголем стресор. Податоците добиени со ова 

истражување ќе бидат искористени за предлагање и развивање на  програми на 

третман, специјализирани за жени во затвор.  
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security aspects), Proceedings of scientific and professional papers, Pepelishte, p. 51-9 

(results of scientific research) 

Трудот претставува истражување на  лидерството како еден од клучните фактори за 

успешно функционирање,особено во хиерархиски структурирани средини, како што се 

воена и полиција. Висока варијабилност, непредвидливост и ризик, специфични за 

задачи во специјалните сили, дополнително го комплицираат ова функција, која бара 

голем напор и одговорност, како и посебни вештини и личност на оние кои управуваат. 

Истражувањето е насочено кон прашањата кои се однесуваат на стилот на лидерство, 

разликите во водењето на различни нивоа и објаснување на лидерското однесување со 

психолошки карактеристики како што е интелигенција и карактеристики на личноста. 

Користени се статистички постапки : t-тест, F-test, факторска и регресивна анализа. 

Резултатите укажуваат дека однесувањето на лидерите варира различно во зависност 

од ниво на управување, а психолошки карактеристики можат да објаснат однесување 

на лидерот.  
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Special Task Units’ performance, Annual Proceedings of Faculty of security, Skopje, 211-
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Тргнувајќи од фактот што во повеќето земји во светот се пронајдени психолошки 

фактори како добри индикатори за перформансата во многу професии, па и за 

полицијата и војската.  психолошкиот скрининг се користи за минимизирање на 

трошоците, особено во безбедносниот сектор.  

 Во текот на 2012 година се тестирани полициските службеници (N = 104) од Одделот 

за специјални задачи (СТУ) во рамките на Македонската полиција (или "SWAT", како 

претставници на високо стресна, ризична и повеќеслојна професија за да се утврдат 

спецификите на нивниот психолошки профил, за да се  најдат аспекти кои се во 

корелација со нивната перформанса. Резултатите покажаа дека некои особини на 

личноста може да се користат како предиктори, како и  когнитивни способности (CA), 

возраст, работно искуство, ниво на образование и некои други демографски 

карактеристики. Резултатите може да се користат за подобрување на селекцијата, 

обуката и работата на специјалните единици, како и за соодветните работни места во 

безбедносниот сектор. 
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I., Jovanova, N.,Dimitrovska, A. (2013). Report of scientific research "The position of 

inmates in penitentiary institutions in RM", Faculty of Security, Skopje, pp.15-6; 21-3; 

228-48; 252-65; Истражувачкиот извештај “Положбата на осудените лица во 

пенитенцијарните установи во Република Македонија” (коавторски), на Факултетот за 

безбедност–Скопје, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, Скопје 2014, во 

кој се врши анализа на состојбата на осудените лица во Р.Македонија 

 

Dimitrovska, A. (2015). Occupational stress in police profession: the case of Macedonian 

police Special Task Unit personnel, Proceedings of International Scientific Conference, 

Ohrid, 2: 295-311 (results of scientific research) 

Во трудот се прикажани резултати од истражувањето чиа основна цел е да се одредат 

доминантните стресори во Специјалните единици. Користен е прашалник за 

полицискиот стрес : Police Stress Questionnaire (PSQ),а користени се сложени 

статистички постапки како  F-тест и регресивна анализа со статистичкиот пакет SPSS 

15.0.Резултатите укажуваат дека припадниците на специјалната единица во МВР на 



Република Македонија се карактеризираат со високо ниво интегрирани и адаптивни 

вештини и техники за успешно справување со стрес, со оглед на ниското ниво на стрес 

наспроти специфичните услови и високите барањата на оваа професија. 

 

Gjozo, K., Dimitrovska, A., Angelevski, S. (2015). Evaluation of the contents of the 

military education according to the needs of contemporary military missions, 

Proceedings of International Scientific Conference, Ohrid, 2: 540-53 (results of scientific 

research). 

Трудот тргнува од претпоставка дека покрај обуката за изведување борбена вештина и 

обука, исто така е насочена кон стекнување на вештини за одговорност, критичко 

размислување и иницијатива во современите начини на изведување операции. 

Република Македонија го спроведува военото образование преку интердисциплинарни 

програми реализирани на Воената академија во Скопје. Главната цел на овој труд е да 

даде научна анализа на вистинската и ефективна употреба на предметите од првата 

година на студирање на Воената Академиј со цел да бидат успешни на меѓународно 

ниво. Во рамките на трудот е прикажано спроведеното истражување на прва година 

питомци (N = 34) со прашалници.  

Резултатите претставуваат основа за понатамошни истражувања во оваа област. 

 

Dimitrovska, A., Dojchinovski, M. (2015). The personality profile of terrorist’ leaders: 

theoretical aspects and ways of measuring. Proceedings of International Scientific 

Conference, Ohrid, 5: 69-81 

Овој труд се обидува да одговори на прашањето дали постои профилот на личноста 

типичен за терористите, без разлика дали постојат разлики меѓу нив лидери и 

следбеници, и кои се можните начини на мерење. Наодите се искористуваат за 

подобрување на стратегијата за психо-контра-тероризам, со главна цел да се надгради 

практичното психолошко знаење во безбедносни и одбранбените сили, одговорни за 

справување со овој феномен, преку поставување глобални услови за откривање на 

прекршителите пред да донесат одлука да извршат кривично дело. 

 

Dimitrovska, A. (2016). Explaining Combat Stress and its Effects on Decision Making in 

the Theatre of Operation. Proceedings of International Military Summer Campus, 

Pepelishte, Military Academy 

Трудот се занимава со стресот во борбените операции и процесот на донесување 

одлуки кои се во динамички однос и се речиси неистражени во науката. Оперативната 

психологија е фокусирана на користење психолошко знаење во подобрување на 

оперативните перформанси. Пред се е потребно да се разбере нивната природа и 

односи, во правец на изработка на стратегии за обука и справување со стресот. Стресот 

е продуктивен кога е оптимален, додека процесот на донесување одлуки ги има 

спецификите во динамичните и ризичните контексти. Стресот има влијание врз 

процесот на донесување одлуки, но нивниот однос сè уште е нејасен, иако тие можат 

да се сметаат за поврзани или одделни феномени. Сепак, и двата поими се базираат на 

одредени психолошки процеси, чие разбирање и влијание може да доведат до 

неопходни промени во перформанси како човечко однесување. Овие знаења треба да 

се вградат во програми за обука за ментална подготвеност. Нивното разбирање треба 

да доведе до зајакнување на перформансите кај припадниците на безбедносните сили.   

 

 

 



Dimitrovska, A. (2017). Undercover Policing: A Psychological Review. Proceedings of 

International Scientific Conference, Ohrid, 2: 173-82 

Трудот се занимава со психолшките аспекти на прикриено полициско работење кое се 

користи  само за сериозни кривични дела во случај кога сите други оперативни 

методите се исцрпени, со оглед на нејзините трошоци и ризик. Специфичната природа 

на ова 

нестандардната полициска тактика е поврзана со  искуство и стрес, проблеми со 

повеќекратен идентитет,проблеми, висок ризик и несакана појава на симптоми како  

последица. Психолошкиот пристап е важен и препорачен за да се зголеми ефикасноста 

во оперативниот фаза, да ги неутрализира негативните психолошки ефекти и 

последици и 

за да обезбеди сигурна реинтеграција. 

 

Dimitrovska, A. (2017). Psychological implications in hostage negotiation. Proceedings of 

International Scientific-Professional Conference, RABEK, Obrenovac, pp. 220-31 

Трудот се занимава со преговорите како мирна опција за решавање во заложнички 

ситуации и улогата на психологот во тимот. Преговорите се најефективен начин во 

ситуации на висок ризик, со цел да се избегне насилство, повреда и смрт при употреба 

на сила. Затоа, психолошкото знаење, принципи и вештини  се применуваат со 

учеството на  психолоотг во тимот. Улога на психологот е комплексна и тој учествуа 

во неколку можни улоги: како консултатнт, интегриран член на тимот, примарен 

преговарач или управувач со залозничката ситуација. Ефективна комуникација и 

вештините "за профилирање на личноста и мотивите се важни за стратегија за 

преговарање, додека запознавањето со специфичните стресори и начините на 

справување се  корисни за справување со стресот. 

Психологот е главно насочен кон воведување на психолошките аспекти во 

преговарањето. 

 

Dimitrovska, A. (2017). Operational psychology – the last range of military psychology: 

science and applications. Proceeding of International Security Scientific-Expert Conference, 

Skopje (reviewed andpresented paper on the Conference “40 Years of Faculty of security, 

Skopje”, English part of the Proceeding is in print) 

Овој труд претставува сериозно зафаќање со објаснување на  оперативна психологија, 

со заложба истата да се применува со цел за зајакнување на посебните воени и 

безбедносни оперативни перформанси на персоналот во функција на оперативен успех. 

Кандидатката го прикажува историскиот развој на оваа наука и укажува на 

спецификите во рамките на психолошката наука и практика за национална безбедност . 

Се констатира дека во Република Македонија нејзината имплементација во секторот за 

национална безбедност е скромна. Оперативната психологија има специфична улога и 

компетенции кои се должат на други психолошки специјалности, како што е воена 

психологија и нејзината примена е значајна за во секторот за национална безбедност, 

за кој процес се препорачува да се започне од високото образование. 

 



 

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.  Избор во звање асистент   / 

2.  Интерна скрипта од предавања  / 

3.  
Ментор за одбрана на дипломска 

работа (максимум 7) 
 / 

4.  
Член во комисија за одбрана на 

дипломска работа (максимум 7) 
     

5.  
Вежби (неделен просечен фонд на 

часови во двата семестра во изборниот 

период на прв циклус студии) 
16 0.5   8 

 ВКУПНО     8 

Р.бр 
Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени Број поени Вкупно 

6.  

Научен труд објавен во 

меѓународно научно списание  (прв 

автор, втор автор, останати автори) 

   

7.  

Труд со оригинални научни 

резултати, објавени во зборник од 

трудови на научен собир 

20 1 2 2 24 

8.  Одбранета докторска теза 1 8   8 

9.  Одбранета магистерска работа 1 4   4 

10.  Студиски престој во странство      

11.  ВКУПНО      36 

Р.бр 
Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна  дејност 

Поени 

Во земјата Во странство  

број поени Број поени Вкупно 

12.  
Труд во стручно (научно-

популарно) списание 
     

13.  
Пленарно предавање на стручен 

собир 
     

14.  
Учесник во научен проект  

(максимум во три проекти) 
2   8 16 

15.  Елаборати и експертизи 1 2   2 

16.  
Изготвување на извештаи од 

анализи 
2 0,5   1 

17.  Стручни награди и признанија      

18.  
Член на универзитетски или 

владини тела 
     

 ВКУПНО      19 

 
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 
    63 

 

 

 



 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

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

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

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

Делчев“ во Штип и Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставни и 

соработнички звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, 

кандидатката д-р Јулијана Стојанова, ги исполнува условите за избор во наставно - 

научното звање доцент 

андидатката Јулијана Стојанова е во областа на воена психологија и менаџмент 

на човечки ресурси работи триесетина години на различни задачи како што е селекција 

на кадар, подготовка за мировни мисии, менаџирање на човечки ресурси во 

Министерство за одбрана. Нејзината активност опфаќа не само практична работа како 

воен психолог, туку и обука на други психолози, кои по искуство се помлади од неа. 

Освен тоа, кандидатката се занимава со научно-истражувачката работа која се однесува 

на проблематиката на воена психологија, а во својата професионална кариера до денес, 

е вклучена во тимови и работни групи на проекти и анализи заедно со странски 

претставници каде во  работните групи учествива и ги води процесите за стратешки 

реформи во одбраната поврзани со образованието и обуката, менаџментот сочовечките 

ресурси и политиките за грижа за персоналот. 

Кандидатката Александра Димитровска се истакнува со своите трудови 

(повеќето истражувачки) во областа на опреративна психологија, при што фокусот на 

интересот претставува селекција, лидерство, справување со тешки ситуации на 

припадниците на специјалните единици.  Овие истражувања се меѓу првите во 

Македонија каде оперативна психологија е малку развиена. Во однос на наставната 

работа кандидатката има искуство како помошник асистент на Факултет за безбедност 

(држела вежби на студенти на прв циклус на студии, но никогаш не била избрана во 

наставно –научно звање). Досега немала работно искуство во областа.  

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

наставнообразовната и стручно-апликативната дејност, согласно со Законот за високо 

образование и Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во 

наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на УГД во Штип, 

кандидатката д-р Јулијана Стојанова  ги исполнува условите за избор во наставно - 

научното звање доцент, за разлика од другите две кандидатки кои не ги исполнуваат во 

доволна мера условите за избор во споменатото наставно научно звање. Според 

утврдените професионални активности и едукации на кандидатките Рецензентската 

комисија има особена чест и задоволство да ја предложи на Наставнонаучниот 

совет на Воена академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип кандидатката 

д-р Јулијана Стојанова во звањето доцент во научното подрачје Општествени 

науки, научно поле Психологија,  научна област „воена психологија“. 
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