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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР HA НАСТАВНИК BO СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ:  

(2) ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: (207) 

ГРАДЕЖНИШТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, (226) ВОЕНО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ, 
НАУЧНА ОБЛАСТ: (20709) ПАТИШТА И АЕРОДРОМИ, (20712) ХИДРОЛОГИЈА И 

(22600) ВОЕНО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ 

 

 

Co Одлука бр. 02-11/129 од 18.12.2020 година донесена на 106 седница на 
наставно - научниот совет на Воената академија одржана на 18.12.2020 година, 
формирана е комисија за избор на наставник во научното подрачје: (2) техничко-
технолошки науки, научно поле: (207) градежништво и водостопанство, (226) воено-
технички науки, научна област: (20709) патишта и аеродроми, (20712) хидрологија и 
(22600) воено-технички науки на Воената академија при Универзитетот „Гоце 
Делчев" во Штип во следниот состав: 

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

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, придружна 
членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип,  

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

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

3. д-р Зоран Кракутовски редовен професор, член 

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

Конкурсот за избор за наставник беше објавен на 03. 12. 2020 година во 
весниците „Слободен печат“ и „Коха“, како и на web страната на Воената академија 
и во предвидениот рок се пријави следниот кандидат: 

1. д-р Александар Главинов, вон.проф., полковник 

Врз основа на приложената документација, комисијата констатира дека 
документите на кандидатот се навреме доставени во Воената академија и чест ни 
е да на Наставно - научниот совет на Воената акдемија да му го поднесеме 
следниот 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Биографски податоци 

Кандидатот Александар Ристо Главинов, е роден на 13.10.1969 година во 
Скопје. Основно и средно образование завршил во родното место. Дипломирал на 
Воената академија на копнената војска во Белград, насока инженерија. По 
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завршувањето на Воената академија се вработил како офицер во Министерството 
за одбрана, односно Армијата на Република Македонија:  

Постдипломски студии-магистратура завршува во 2000 година на 
Градежниот факултет во Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, со 
одбрана на магистерскиот труд под наслов „Придружни услужни објекти и 
содржини на јавни патишта”, кадешто се стекнал со научно звање магистер по 
технички науки. 

Во 2010 година на Градежниот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“, ја одбранил докторската дисертација под наслов „Критериуми 
за вреднување на техничко експлоатационите услови на државната патна мрежа 
од аспект за потребите на одбраната”, и се стекнал со научно звање доктор по 
технички науки. 

Од 1992 година е активно воено лице на служба во Армијата на Република 
Македонија (АРМ). Од 1992 до 2000 година извршува повеќе должности во 
Гардиската бригада во касарната „Илиден“ и во инженерискиот полк во касарната 
„Ѓорче Петров“, и тоа: командир на пионерски вод, командир на самостојна 
инженериска чета во составот Гардиска бригада, заменик и вршител на должност 
командант на инженериски баталјон во инженерискиот полк во касраната во 
Ѓорче Петров. Во 2000 до 2001 година работи како аналитичар за развој на 
доктрина на борбена поддршка и имплементација со НАТО во Секцијата за развој 
на доктрина и имлементација со НАТО во Командата за обука.  

Од 2001 година е вработен во Воената академија во Скопје. 

Co одлука на ННС на Воената академија, во 2001 избран е за наставник, во 
наставно звање предавач на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – 
Скопје, и објавено во Билтен 29 на Воената академија; 

Co одлука на ННС на Воената академија во 2005 е избран во наставното 
звање виш предавач на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – 
Скопје; 

Co одлука на ННС на Воената академија во 2009 година е повторно реизбран 
во наставно звање виш предавач на Воената академија и објавено во Билтен 47 на 
Воената академија; 

Co (одлука 03-18/29 од 08.06. 2011 година на ННС на Воената академија) 
кандидатот д-р Александар Главинов е избран во наставно-научно звање доцент 
во наставно-научната област на воените науки и военотехничките науки по 
предметите „Запречување и совладување на вештачки пречки“, „Патишта и 
мостови“, „Типологија на цивилни несреќи и катастрофи и методологија за 
проценка“, за период од 08.06.2011 година до 08.06.2016 година. 

Co (Одлука бр. 03-13/1 од 15.01.2016 година донесена на 46-та седница на ННС 
на Воената академија) кандидатот д-р Александар Главинов е избран во наставно-
научно звање вонреден професор во научното подрачје „техничко-технолошки 
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науки“, научна област: „военотехнички науки“ и „патишта и аеродроми“ за период 
од 09.06.2016 година до 09.06.2021 година 

Покрај наставно-научната дејност, кандидатот од 2011 до 2013 година ја 
извршува должноста заменик раководител на катедра. 

Во 2013 година е поставен и за раководител на Катедрата за воени науки и 
воени вештини; 

Во период од 2013 година до 13.12.2017 година ја извршува функцијата 
продекан за финансии инвенстиции и меѓународна соработка во Воената 
академија. 

Од 2017 година до денес е професор во Катедрата за воени науки и воени 
вештини. 

Има објавено високошколски учебници, бил носител и учесник на проекти 
како и објавено повеќе научни и стручни трудови во земјата и во странство од 
областите што се предмет на неговиот интерес.  

Активно е вклучен во реализација на наставата на III циклус, II циклус на 
студии и додипломски студии на Воената академиија и на првиот циклус на 
Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“, 
Штип. Кандидатот го познава англискиот јазик и има одлични познавања од 
компјутерската техника, кој се неопходни за неговиот наствно образовен развој. 

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

Вонреден професор д-р Алекснадар Главинов, полковник ги исполнува 
законските услови за избор во наставно-научно звање - редовен професор 
согласно законот за високо образование и тоа: 

Општи услови: 

1. Кандидатот го исполнува условот по член 17 од Правилникот за посебни 
услови и постапка за избор во наставно-научни звања на Универзитетот „Гоце 
Делчев“, Штип, има засновано работен однос во моментот на стапување на сила на 
овој правилник; 

2. Има научен степен „Доктор на технички науки“ заведена под број 3076 од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје; 

3. Претходно е избран во звање доцент и вонреден професор; 

[1] Доцент од научната област во која се избира, (Одлука бр. 03-18/29 од 
08.06.2011 година донесена на ННС на Воената академија) со вкупно 103,7 
бодови а рефератот на рецензентската комисија за избор во доцент е 
објавен во (Билтен на Воената академија број 51); 

[2] Вонреден професор од научната област во која се избира, (Одлука бр. 03-
13/1 од 15.01.2016 година донесена на 46-та седница на ННС на Воената 
академија) со вкупно 144 бодови а рефератот на рецензентската 
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комисија за избор во вонреден професор е објавен и во (Билтен на 
Воената академија број 71); 

4. Има објавено најмалку шест рецензирани научни труда во референтна 
научна публикација во последните пет години пред објавување на огласот за 
избор; 

 

4.1. Во изборниот период од пет години, кандидатот има објавено еден 
научен труд во меѓународно научно списание со импакт фактор: 

Број Автор Наслов на трудот Списание Имакт фактор 

1 

Sofronievska, 
Maja; 

Ristovski, 
Slobodan; 

Kocubovski, 
Mihail; 

Glavinov, 
Aleksandar; 

"Change in radiation 
exposition in patients 

with renal colic 
2004–2014", 

Publication Name: 

Journal of Environmental 
Protection and Ecology (JEPE) 

Is the official scientific Journal of 
the Balkan Environmental 
Association (B.EN.A.) 

for protection of the environment 
and sustainable development of 
the region. 

Abstracting and Indexing in: 

a) Thomson Reuters 

Science Citation Index 
Expanded 

Web of Science 

b) Elsevier BV 

GEOBASE 

Scopus, from 2008 - up today 

ISSN: 1311-5065 

Vol. 17 (1). pp. 206-210 (2016) 

Science Citation 
Index (SCI): Impact 
Factor (2019) = 
0.692 

5-Year Impact 
Factor (2019) = 
0.657 

Scimago Journal & 
Country Rank 
(SJR): 

SJR (2019) = 0.263 

H Index (2019) = 19 

Google Scholar: 

h5-index (2019) = 12 

h5-median (2019) = 
16 

 

4.2. Во изборниот период од пет години, кандидатот има објавено 12 научни 
труда во меѓународни научни списанија (Ebsco, Emerald, Scopus, Web of science, 
Journal Citation reports, SCImago, Journal Rank) без импакт фактор: 

Број Автор Наслов на трудот Меѓународно научно списание 

Година на 
излегување на 

списанието 
публикацијата 

1 

Naumovska, 
Grozdanka; 

Glavinov, 
Aleksandar; 

"National plan for the 
protection of critical 

infrastructure - a 
condition for providing a 
coordinated approach in 

Source Type: Academic Journal 

Publication Name: Security 
Dialogues 

Publisher: Ss. Cyril & Methodius 

Indexing and 
Abstracting 
Star: 
06/01/2012 
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Број Автор Наслов на трудот Меѓународно научно списание 

Година на 
излегување на 

списанието 
публикацијата 

establishing national 
goals and priorities for 

protecting key 
resources" 

University in Skopje, Faculty of 
Philosophy 

ISSN: 1857-7172 

Vol. 10 (1-2). pp. 410-428 (2019) 

(Еbscohost); 

Peer-
Reviewed: Y 

MID: FAU4 

2 

Zafirovski, 
Zlatko; 

Krakutovski, 
Zoran; 

Glavinov, 
Aleksandar; 

Moslavac, 
Darko; 

Gacevski, 
Vasko; 

"Guidelines for risk 
analysis and 

management in 
tunneling" 

Title proper: Scientific Journal of 
Civil Engineering 

Country: The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 

Publisher: Ss. Cyril & Methodius 
University in Skopje, Faculty of 
Civil Engineering  

ISSN :1857-839X 

Linking ISSN (ISSN-L): 1857-839X 

Vol. 8 (1). pp. 51-57 (2019) 

(Journal Rank) 

Scientific 
Journal of Civil 
Engineering 
(SJCE) 

Start year: 
december 2012 

3 

Zafirovski, 
Zlatko; 

Krakutovski, 
Zoran; 

Glavinov, 
Aleksandar; 

Moslavac, 
Darko; 

Gacevski, 
Vasko; 

"Transportation and 
mobility analysis of a 

target group" 

Title proper: Scientific Journal of 
Civil Engineering 

Country: The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 

Publisher: Ss. Cyril & Methodius 
University in Skopje, Faculty of 
Civil Engineering  

ISSN :1857-839X 

Linking ISSN (ISSN-L): 1857-839X 

Vol. 8 (1). pp. 59-63. (2019) 

(Journal Rank) 

Scientific 
Journal of Civil 
Engineering 
(SJCE) 

Start year: 
december 2012 

4 

Glavinov, 
Aleksandar  

Ivanovski, 
Nikola 

"Aerodromes in Republic 
of North Macedonia" 

Title proper: KNOWLEDGE - 
International Journal 

Country: The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 

Content type: 
Academic/Scholary 

ISSN: 1857-923X (Printed) 

ISSN: 2545-4439 (Online) 

Vol 31 (3). pp. 711-718. (2019) 

(Journal Rank) 

KNOWLEDGE - 
International 
Journal  

Key features: 
Abstracted and 
Indexed, 
Refereed, Peer-
reviewed 

Start year: 
2009 
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Број Автор Наслов на трудот Меѓународно научно списание 

Година на 
излегување на 

списанието 
публикацијата 

5 

Glavinov, 
Aleksandar; 

Stanikevski, 
Jovan; 

Odzakov, 
Ferdinand;  

Iliev, Andrej; 

"Implementation of the 
unique communication 
and information system 
in the Republic of North 

Macedonia" 

Title proper: KNOWLEDGE - 
International Journal 

Country: The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 

Content type: 
Academic/Scholary 

ISSN: 1857-923X (Printed) 

ISSN: 2545-4439 (Online) 

Vol 31 (5). pp. 1497-1508. (2019) 

(Journal Rank) 

KNOWLEDGE - 
International 
Journal  

Key features: 
Abstracted and 
Indexed, 
Refereed, Peer-
reviewed 

Start year: 
2009 

6 

Glavinov, 
Aleksandar; 

Dimov, Gorgi  

Zlatanov, 
Nikola 

"Procedures for 
dimension of flexible 
road constructions" 

Title proper: KNOWLEDGE - 
International Journal 

Country: The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 

Content type: 
Academic/Scholary 

ISSN: 1857-923X (Printed) 

ISSN: 2545-4439 (Online) 

Vol 30 (No 3 ). pp. 625-630. 

 (2019) 

(Journal Rank) 

KNOWLEDGE - 
International 
Journal  

Key features: 
Abstracted and 
Indexed, 
Refereed, Peer-
reviewed 

Start year: 
2009 

7 

Glavinov, 
Aleksandar; 

Stanikevski, 
Jovan 

Vejseli, Urim 

"Critical infrastructure 
protection and energy 
security – key factors 

for building sustainable 
energy strategy in the 

Republic of Macedonia", 

Source Type: Academic Journal 

Publication Name: 
Contemporary Macedonian 
Defense /  

Publisher: Ministry of Defence  

ISSN: 1409-8199 

Vol 17 (32). pp. 49-59. (2017) 

(Еbscohost) 

Indexing and 
Abstracting 
Star: 
07/01/2013 

Peer-
Reviewed: Y 

MID: GUKC 
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Број Автор Наслов на трудот Меѓународно научно списание 

Година на 
излегување на 

списанието 
публикацијата 

8 

Glavinov, 
Aleksandar; 
Kamchev, 
Goran 

"The impact of climate 
change on military 

activities" 

Source Type: Academic Journal 

Publication Name: 
Contemporary Macedonian 
Defense / Sovremena 
Makedonska Odbrana 

Publisher: Ministry of Defence of 
the Republic of Macedonia 

ISSN: 1409-8199 

Vol 16 (31). pp. 67-78. (2016) 

 (Еbscohost) 

Indexing and 
Abstracting 
Star: 
07/01/2013 

Peer-
Reviewed: Y 

MID: GUKC 

9 

Blazevska 
Andonovska, 
Valentina;  

Glavinov, 
Aleksandar 

"Connection between 
organized crime and 
terrorism as a new 

security threat" 

Source Type: Academic Journal 

Publication Name: 
Contemporary Macedonian 
Defense / Sovremena 
Makedonska Odbrana 

Publisher: Ministry of Defence of 
the Republic of Macedonia 

ISSN: 1409-8199 

Vol 16 (30). pp. 97-110. (2016) 

 (Еbscohost) 

Indexing and 
Abstracting 
Star: 
07/01/2013 

Peer-
Reviewed: Y 

MID: GUKC 

10 

Glavinov, 
Aleksandar; 

Stanikevski, 
Jovan; 

"Reducing the risk of 
energy crisis in the 

Republic of Macedonia 
through the 

implementation of the 
strategy for energy 

development" 

Source Type: Academic Journal 

Publication Name: 
Contemporary Macedonian 
Defense / Sovremena 
Makedonska Odbrana 

Publisher: Ministry of Defence of 
the Republic of Macedonia 

ISSN: 1409-8199 

Vol 15 (29). pp. 47-54. (2016) 

 (Еbscohost) 

Indexing and 
Abstracting 
Star: 
07/01/2013 

Peer-
Reviewed: Y 

MID: GUKC 
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Број Автор Наслов на трудот Меѓународно научно списание 

Година на 
излегување на 

списанието 
публикацијата 

11 

Odjakov, 
Ferdinand; 

Iliev, Andrej; 

Glavinov, 
Aleksandar; 

"Artificial intelligence 
and use of drones in 

modern military 
operations" 

Title proper: International 
Journal of Science and Arts – 
IDEA 

Country: The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 

ISSN Center responsible of the 
record: ISSN National Centre for 
Macedonia 

Publisher: European University – 
Republic of Macedonia  

ISSN: 2545-4552 

Linking ISSN (ISSN-L): 2545-
4552 

Vol 2 (3). pp. 97-104. (2018) 

(Еbscohost) 

International 
Journal of 
Science and 
Arts – IDEA 

Start year: 
2016 

12 

Krakutovski, 
Zoran; 

Moslavac, 
Darko; 

Zafirovski, 
Zlatko; 

Glavinov, 
Aleksandar; 

"Analysis of new 
superstructure 

components of railway 
track in tunnel Sozina in 

Montenegro" 

International Conference on 
Road and Rail Infrastructure 
CETRA 

Published in: Road and Rail 
InfrastructureII in 2016 

Published by: Department of 
Transportation Faculty of Civil 
Engineering University of 
Zagreb, Web of science 
https://publons.com/publon/349
00358/ 

pp. 695-701. (2016) 

International 
Conference on 
Road and Rail 
Infrastructure 
CETRA 

Start year: 
2010 

 

5. Потврда за познавање на најмалку еден странски јазик издадена од 
British Council според Common Europe Framework of Reference for Languages 
(CEFR), English Language Training Course at Level A2 и English Language Training 
Course at Level A2+ 

6. Неполни дваессетина години активно вклучен во изведување на 
високообразовна дејност. 

7. Има позитивна оценка од самоевалуацијата  

Посебни услови: 

1. Под негово менторство се изработени преку дваесетина дипломски 
работи, три магистарски трудови и повеќе стручно -специјалистички трудови; 
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2. Учествувал и раководел со вкупно пет научноистражувачки проекти во 
земјата и странство; 

3. Активно придонесува во оспособувањето на помлади наставници 
соработници; 

4. Објавен рецензиран универзитетски учебник или монографија од 
научната област за која се избира, истите се користат како основна литература во 
наставата за првиот циклус на студии на Воената академија по предметот 
„Инфраструктурни објекти“ и по предметот „Стандардни оперативни процедури“: 

Број Автор Наслов на трудот Издавач 
Година 

на 
издавање 

1 

вонр. проф  

д-р Александар 
Главинов 

вонр. проф.  

д-р Горан 
Миjоски 

„Инфраструктурни 
објекти“ 

(Одлука бр. 02-11/116 од 
23.11.2020 година 

донесена на 105-та 
седница на ННС на 
Воената академија) 

ISBN 978-608-4510-43-7 

COBISS.MK-ID 52040965 

Издавач: Ка-Ел-Ес принт, 
Скопје 

а) Инфраструктурни објекти -- 
Градежништво -- Транспорт – 

Комуникациски врски -- 
Вискошколски учебници 

2020 

2 

д-р Урим Вејсели  

Драги 
Тарчуговски  

Роберт Ристески 

 Петре Наков  

м-р Гордана 
Наумовска  

д-р Александар 
Главинов 

„Стандардни 
оперативни процедури 

за комуникација, 
координација и 

соработка помеѓу 
субјектите од системот 
за управување со кризи 

во прогласена кризна 
состојба“. 

ISBN 978-608-65931-8-6 

COBISS.MK-ID 101549322 

Издавач: Центар за управување 
со кризи 

а) Кризен менаџмент - Р. 
Македонија б) Процедури - 

Високошколски учебник 

2016 

I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  

Наставно-образовната дејност на д-р Александар Главинов на Воената 
академија хронолошки се согледува преку неговиот избор за предавач (2001 
година), виш предавач (2005 година), реизбор во виш предавач (2009 година), 
доцент (2011 година) и вонреден професор (2016 година). 

Во изборниот период од пет години наставно-образовната дејност на д-р 
Александар Главинов, вонреден професор, полковник се темели на одговорно, 
стручно, квалитетно и креативно организирање и изведување на настава на 
Воената академија на III циклус студии на II циклус студии на I циклус студии 
(додипломски студии) и настава на додипломски студии (предавања и вежби) и 
реализација на наставата на Факултетот за природни и технички науки (ФПТН) 
при УГД - Штип. 
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Наставно-научниот совет на Воената академија во изборниот период од пет 
години за д-р Александар Главинов има донесено одлуки за вршење високо-
образовна дејност на Воената академија за реализација на наставата по следните 
содржини: 

Настава на III циклус студии докторски студии: 

 реализација на наставата во 12-ти семестар, по предметот „Заштита на 
критичната инфраструктура и енергетска безбедност“ (Одлука бр. 03-
13/31 од 23.02.2016 година донесена на 47-та седница на ННС на Воената 
академија); 

Настава на II циклус студии магистратура и специјализација  

 реализација на наставата на ВА во 10-ти семестар, по предметот „Кризи и 
менаџирање со кризи“, (Одлука бр. 03-13/126 од 29.08.2016 година 
донесена на 56-та седница на ННС на Воената академија); 

 реализација на наставата на ВА во 10-ти семестар, по предметот „Воена 
логистика“, (Одлука бр. 03-13/128 од 29.08.2016 година донесена на 56-та 
седница на ННС на Воената академија); 

 реализација на наставата на ВА во 9-ти семестар, по предметот 
„Природни непогоди и други несреќи и справување со истите“, (Одлука 
бр. 03-13/41 од 23.02.2016 година донесена на 47-та седница на ННС на 
Воената академија); 

 реализација на наставата на ВА за стручни студии (специјализација за 
командни и штабни должности) по предметот „Тактика“, дел за 
инженерија, (Одлука бр. 03-13/57 од 16.03.2016 година донесена на 48-та 
седница на ННС на Воената академија); 

Настава за студиски програми за стручно оспособување и усовршување: 

 реализација на наставата на ВА за студиската програма за стручно 
оспособување и усовршување на „Курсот за офицери за логистичките 
служби во АРМ“ по предметот „Воена логистика„ дел критична 
инфраструктура, (Одлука бр. 03-11/21 од 05.01.2017 година донесена на 63-
та седница на ННС на Воената академија); 

 реализација на наставата на ВА за студиската програма за стручно 
оспособување и усовршување на „Курсот за штабни должности во 
баталјон“ за предметот „Воена логистика“; (Одлука бр. 03-11/202 од 
06.11.2018 година донесена на 87-та седница на ННС на Воената 
академија); 

Настава на I циклус додипломски студии на Воената академија 

 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот: 
„Инфраструктуни објекти“, (Одлука бр. 02-11/51 од 28.02.2020 година 
донесена на 102-та седница на ННС на Воената академија); 

 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот: 
„Основи на инженериска геологија со фундирање и применета 
геодезија“, (Одлука бр. 02-11/79-32 од 23.07.2020 година донесена на 102-та 
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седница на ННС на Воената академија); 
 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот: 

„Хидрологија со феноменологија на поплави“, (Одлука бр. 02-11/79-32 од 
23.07.2020 година донесена на 102-та седница на ННС на Воената 
академија) и (Одлука бр. 03-11/184 од 27.09.2018 година донесена на 80-та 
редовна седница на ННС на Воената академија); 

 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот: 
„Организација на инженериски работи“, (Одлука бр. 03-11/265 од 
07.12.2018 година донесена на 88-та редовна седница на ННС на Воената 
академија); 

 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот: 
„Градежна механизација“, (Одлука бр. 03-11/265 од 07.12.2018 година 
донесена на 88-та редовна седница на ННС на Воената академија); 

 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот: 
„Запречување и совладување на пречки“, (Одлука бр. 03-11/150 од 
27.09.2018 година донесена на 80-та редовна седница на ННС на Воената 
академија); 

 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот: 
„Патишта и мостови“, (Одлука бр. 03-11/178 од 27.09.2018 година донесена 
на 80-та редовна седница на ННС на Воената академија); 

 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот 
„Механика“, (Одлука бр. 03-11/100-15 од 07.09.2017 година донесена на 72-
та редовна седница на ННС на Воената академија); 

 реализација на наставата на додипломски студии на ВА по предметот: 
„Стандардни оперативни процедури“, (Одлука бр. 03-13/99-25 од 
30.06.2016 година донесена на 53-та редовна седница на ННС на Воената 
академија); 

Настава на I циклус додипломски студии на на Факултетот за природни 
и технички науки (ФПТН) при УГД - Штип и дисперзирани додипломски 
студии во Прилеп 

Наставно-научниот совет на Воената академија има донесено одлуки за 
давање согласност на д-р Александар Главинов за вршење високо-образовна 
дејност во друга високообразовна установа односно на Факултетот за природни и 
технички науки (ФПТН) при УГД - Штип и дисперзитаните студии во Прилеп за 
следните студиски програми и предмети: 

1. Студиските програма за I циклус на студии по Градежно инженерство, 
модул Транспортна инфраструктура, за предметите: „Управување и одржување на 
патишта“, „Горен строј на патишта“, „Сообраќајно техничка опрема и 
паркиралишта“, „Градски сообраќајници“, (Одлука бр. 03-13/145 од 26.10.2016 година 
донесена на 58-та редовна седница на ННС на Воената академија), (Одлука бр. 03-
11/114 од 30.10.2017 година донесена на 73-та редовна седница на ННС на Воената 
академија) и (Одлука бр. 03-11/206 од 06.11.2018 година донесена на 87-та седница на 
ННС на Воената академија); 
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2. Студиските програма за I циклус на студии по Рударство за предметот: 
„Градежништво во рударство“, трет семестар во Штип и Прилеп и студиска 
програма Пејсажна архитектура за предметот: „Градежни материјали 1“ прв 
семестар и студиската програма Дизајн на мебел и ентериер, за предметот: 
„Градежни материјали 1“ прв семестар со (Одлука бр. 02-11/100 од 01.10.2019 година 
донесена на 96-та седница на ННС на Воената академија) и (Одлука бр 02-11/125 од 
13.11.2020 година донесена на 105-та редовна седница) 

Воведува нови предмети со акредитирањето на студиската програма на 
додипломски студии на Воената академија 

Со новата акредитација на студиските програми на додипломски студии на 
Воената академија во јануари 2017 година воведува два нови Универзитетски 
предмети за прв циклус на студии на Воената академија и тоа предметот, IUL4041, 
„Инфраструктурни објекти“, (ИО), со 4 ECTS со фонд на часови 2+2, вкупно 60 часа 
и предметот IUL4042 „Транспортна инфраструктура“, (ТИ), со 4 ECTS со фонд на 
часови 2+2, вкупно 60 часа за питомците на додипломски студии од втора година. 

Позитивна оценка од самоевалуацијата 

Вон. проф. д-р Александар Главинов има позитивна оценка од 
самоевалуацијата спроведена од Комисијата за самоевалуација на Воената 
академија спроведена од Комисијата за самоевалуација на Воената академија 
според упаството за самоевалуација и обезбедување и оценување на кавалитетот 
на Воената академија, (акт број 07-33/162 од 10.12.2020 година издаден од Деканот 
на Воената академија). 

Од погоре споменатото за времето на акдемскиот ангажман како вонреден 
професор кандидатот има остварено успешна наставно-педагошка и наставно-
образовна дејност која ја има изразено преку: 

 редовно ги одржува на предавањата и вежбите по горенаведените 

предмети на сите циклуси на студии; 

 има реализирано менторства на дипломски работи; 

 има реализирано менторства на магистерски (специјалистички) трудови; 

 активно учествувал во комисии за одбрана на дипломски и магистерски 
трудови; 

 воведува нови предмети на Воената академија за додипломски студии; 

 има позитивна оцена од самоевалуациите; 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ И СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ 
АКТИВНОСТИ 

Преглед на научно-истражувачката дејност и стручно-уметнички 
активности на вонреден професор д-р Александар Главинов, полковник за 
периодот од изборот во последното наставно-научно звање до изборот се 
согледува преку следните реализирани активности. 
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1. Монографија или научна книга 

[3] Glavinov, Aleksandar and Mijoski, Goran (2020) Инфраструктурни објекти. Ка-Ел-
Ес принт, Скопје. ISBN 978-608-4510-43-7 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/26595 

Евалуација на книгата: Вискошколскиот учебник „Инфраструктурни објекти“ е од 
научното подрачје на техничко-технолошките науки и од научното поле Градежништво и 
произлезе од потребата на студентите кои се едуцираат на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје како и на други сродни 
Универзитети и факултети кај нас, полесно да ја совладаат материјата и да се стекнат со 
општи и стручни знаења од областа на инфраструктурните објекти (патишта, железници, 
тунели, аеродроми, хелиодроми, мостови). Учебникот е напишан на начин да биде 
разбирлив и прифатлив за студентите - питомците од студиската програма на Воената 
академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, но истотака и за студентите од 
останатите студиски програми по градежно инженерство на останатите факултети во 
државава. Вискошколскиот учебник има позитивна оценка од страна на рецензентите. 

[4] Urim, Vejseli and Tarchugovski, Dragi and Risteski, Robert and Nakov, Petre and 
Naumovska, Gordana and Glavinov, Aleksandar (2016) Стандардни оперативни 
процедури за комуникација, координација и соработка помеѓу субјектите од 
системот за управување со кризи во прогласена кризна состојба - Трето 
дополнето издание -. 614.8:35.077.3(497.7), 351.78:35.077.3(497.7), COBISS.MK-ID 
101549322 . Crisis Management Center of the Republic of Macedonia, National and 
University Library “St. Kliment Ohridski”, Skopje. ISBN 978-608-65931-8-6 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21882 

Евалуација на книгата: Вискошколскиот учебник „Стандардните оперативни 
процедури за комуникација, координација и соработка помеѓу субјектите на Системот за 
управување со кризи во услови на прогласена кризна состојба“, е од областа на Кризниот 
менаџмент, во него се претставени како системски така и институционални решенија. 
Високошколски учебник претставува синтетизирано претставување на интегрираната 
материја на одделните Стандардните оперативни процедури кои се различни во зависност 
од ризикот за кој се прогласува кризната состојба, односно упатува на комплексно 
институционално оформување, воспоставување и функционално користење како 
високошколски учебник Стандардните оперативни процедури во високошколски учебник 
се наменети најнапред за користење од страна на членовите на Главниот штаб за 
управување со кризи кој во Системот за управување со кризи е оперативно-стручно тело, 
кое раководи со активностите за превенција и справување со кризни ситуации, потоа за 
носителите на оперативно-стручните одлуки за справување со кризната состојба, како и за 
користење од страна на лицата вработени во органите на државната управа кои по потреба 
се упатуваат да извршуваат задачи за определено време во Центарот за управување со 
кризи. Следната намена на Стандардните оперативни процедури е во функција на стручен 
материјал за лицата вработени во министерствата и другите органи на државната управа, 
органите на општините и на градот Скопје, јавните установи и служби, како и трговските 
друштва кои се од посебно значење за работа во кризна состојба кои се задолжени за 
подготвување и извршување на работни задачи во врска со превенција и справување со 
кризна состојба, Високошколски учебник во едукативна смисла е во функција на поширока 
литература на студентите на студиите за кризен менаџмент, заштита и спасување, на 
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Воената академија по истоимениот предмет „Стандардни оперативни процедури“, како и 
за студентите на студиите за безбедност, односно одбрана. Вискошколскиот учебник има 
позитивна оценка од страна на рецензентите. 

3. Научен труд објавен во списание со ИФ (прв автор, втор автор, останати 
автори) 

[5] Sofronievska, Maja and Ristovski, Slobodan and Kocubovski, Mihail and Glavinov, 
Aleksandar (2016) "Change in radiation exposition in patients with renal colic 2004–
2014", 17 (1). pp. 206-210. ISSN 1311-5065 (Journal of Environmental Protection and 
Ecology, JEPE),  

IF Science Citation Index (SCI): Impact Factor (2019) = 0.692, 5-Year Impact Factor 
(2019) = 0.657, Scimago Journal & Country Rank (SJR): SJR (2019) = 0.263  H Index 
(2019) = 19  Google Scholar:  h5-index (2019) = 12  h5-median (2019) = 16 

Евалуација на трудот: Направивме ретроспективна анализа на дијагностичкиот 
радиолошки пристап десет години пред и во сегашноста. Целта на нашата анализа беше да 
сфатиме дали напредната технологија значи предност или неповолност кај пациенти со 
ренална колика. Подигање на дозата на зрачење со напредно дијагностичките методи 
влијаат не само на пациентите, туку и на сите учесници во текот на овие постапки. Тоа го 
прави работното опкружување поштетно во денешно време отколку пред една деценија. 
Анализа на дијагностичкиот и радиолошкиот пристап во периодот од десет години за 
пациентите го подготви и реализира со нумерички методи д-р Александар Главинов. 

4. Научен труд објавен во меѓународно научно списание (прв автор, втор автор, 
останати автори) 

[6] Naumovska, Grozdanka and Glavinov, Aleksandar (2019) "National plan for the 
protection of critical infrastructure - a condition for providing a coordinated 
approach in establishing national goals and priorities for protecting key resources" 
Безбедносни дијалози / Security dialogues, 10 (1-2). pp. 410-428. ISSN 1857-7172, 
(International peer reviewed journal) (bscohost); 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/24505 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд е да се утврди правната позиција или јазот 
со искуството и добрата практика во развиените земји за да се понуди модел на заштита на 
критичната инфраструктура во Република Северна Македонија. Критичката 
инфраструктура е разновидна и комплексна, од организациски структури, модели, 
дистрибутивни мрежи и меѓузависни функции на системите, како во физичкиот простор, 
така и во сајбер-просторот, што вклучува почитување на различните регулативи на сите 
полиња. Критичната инфраструктура мора да биде безбедна и способна да ги издржи 
различните ефекти на сите опасности врз националната безбедност, економската 
стабилност, јавното здравје или комбинација од овие и брзото закрепнување. За да се 
постигне ова, потребно е да се интегрира националниот систем за превенција, заштита, 
ублажување, одговор и закрепнување со цел да се намали ранливоста, да се минимизираат 
последиците, да се идентификуваат и предвидат заканите.  
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[7] Zafirovski, Zlatko and Krakutovski, Zoran and Glavinov, Aleksandar and Moslavac, 
Darko and Gacevski, Vasko (2019) "Guidelines for risk analysis and management in 
tunneling", 8 (1). pp. 51-57. ISSN 1857-839X (Scientific Journal of Civil Engineering); 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22455 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд е да се утврди концептот на анализа и 
управување со ризик има големо влијание и примена во различни гранки на општеството. 
Денес во градежништвото, особено во инфраструктурните проекти, овој концепт 
претставува сериозна работа што не треба да се избегнува или одлага. Постојат различни 
пристапи и дефиниции за ризик, но важно е секој проблем да се разгледува одделно. При 
тунелирање, неизвесностите и ризиците се секогаш присутни, затоа треба да се земат 
предвид и спроведат соодветни мерки и управување. 

[8] Zafirovski, Zlatko and Krakutovski, Zoran and Glavinov, Aleksandar and Moslavac, 
Darko and Gacevski, Vasko (2019) "Transportation and mobility analysis of a target 
group". 8 (1). pp. 59-63. ISSN 1857-839X, (Scientific Journal of Civil Engineering); 

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22457 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд е да се прикаже првична претстава за 
теоретскиот пристап во анализата на превозот на луѓе или урбаната мобилност преку опис 
на конкретен случај. Планирањето на транспортот е комплексна задача и голем предизвик 
што игра примарна улога во размената на луѓе и стоки. Транспортот често се анализира од 
социоекономски и просторен аспект преку теоретски пристапи за понуда и побарувачка на 
транспорт. Понудата за транспорт може да се изрази преку понудената способност на 
возилата или преку капацитетите на транспортната мрежа. Побарувачката за транспорт се 
анализира според бројот на патници или товари што се превезуваат во време на дадено 
растојание.  

[9] Glavinov, Aleksandar and Ivanovski, Nikola (2019) "Aerodromes in Republic of 
North Macedonia" Papers, 31 (3). pp. 711-718. ISSN 2545-4439, (Knowledge - 
International Journal, Scientific), 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22289 

Евалуација на трудот: Управата за цивилно воздухопловство на Република 
Македонија е одговорна за сертифицирање и надзор над аеродромите низ целата земја. 
Земајќи ја предвид нивната моментална инфраструктура, можностите за обнова и идното 
зголемување на нивниот капацитет, можеме да кажеме дека меѓународниот аеродром 
Скопје е близу до своите максимални можности и во однос на инфраструктурниот 
капацитет и можната надградба на повисоко ниво на класификација за пристап на 
инструментот и продолжување на пистата или зајакнување за сместување на поголеми 
авиони. За да можеме да бидеме во чекор со аеродромите во нашиот регион и да можеме да 
понудиме повеќе на пазарот и да бидеме конкурентни, единственото решение е да се 
изгради нов аеродром на локација што нема да биде под влијание на пречки, без 
долинскиот ефект и магливите денови. Новата локација ќе треба да понуди можности за 
проширување што ќе овозможи изградба на нови, подолги писти и сертифицирани за 
пристап на CAT III со цел да се привлечат повеќе авиокомпании за да се отворат нови 
линии кон нашата земја.  
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[10] Glavinov, Aleksandar and Stanikevski, Jovan and Odzakov, Ferdinand and Iliev, 
Andrej (2019) Implementation of the unique communication and information 
system in the Republic of North Macedonia. 31 (5). pp. 1497-1508. ISSN 2545-4439 
1857-923X, (Knowledge - International journal Scientific); 

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22286 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд е исполнувањето на еден од условите на 
патот до приемот во европското семејство со воспоставување на систем за комуникација и 
информација со единствениот европски број за итни случаи Е-112 во нашата земја. Со 
спроведување на системот за комуникација и информации, броевите за итни случаи во 
полицијата 192, противпожарната единица 193, итна медицинска помош 194 и Центарот за 
управување со кризи 195 ќе бидат заменети со единствениот европски број за итни случаи 
Е-112. Во нашата земја Центарот за управување со кризи е надлежен субјект за интеграција 
на системот Е-112. Секој оперативен центар ќе може да прима повици од која било точка на 
територијата на Република Северна Македонија. 

[11] Glavinov, Aleksandar and Dimov, Gorgi and Zlatanov, Nikola (2019) "Procedures for 
dimension of flexible road constructions" Vol 30 (No 3 ). pp. 625-630. ISSN 2545-
4439, (Knowledge - International journal Scientific); 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22285 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд е да се дефинираат процедурите за 
димензионирање на флексибилните структури за изградба на патишта. Затоа, се користат 
неколку методи на димензии: ASHTO формиран во 1959 година, ASSHO 2004 година, 
методи на Институтите за асфалт формирани во 1955 година во Англија ASSHO и WASHO, 
метод на групата SHELL и метод на FAA Методите за собирање податоци и нивно 
акумулирање во соодветен проект вклучуваат нивоа на дизајнирање, предвидувања на 
штета, нерамномерност, проценка на карактеристиките, сигурност на дизајнот, очекувани 
трошоци, димензија и предвидување на однесувањето на тротоарите. Денес, постои 
софтвер заснован на принципите на конечни елементи на програмата за враќање на 
FEAFAA, FEDFAA, BAKFAA и програма за одредување на ACN бројот COMFAA.  

[12] Glavinov, Aleksandar and Stanikevski, Jovan and Vejseli, Urim (2017) "Critical 
infrastructure protection and energy security – key factors for building sustainable 
energy strategy in the Republic of Macedonia", Contemporary Macedonian Defence 
17 (32). pp. 49-59. ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X, (EBSCO-HOST); 

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21874 

Евалуација на трудот: Главната цел на овој труд е енергетската стратегија која е 
важен сегмент за одржливост на секое современо општество и предизвик, кој треба 
постојано да се следи и прилагодува врз основа на промените во регионалната и 
глобалната енергетска политика. Усвојувањето на процедури, мерки и стандарди за рано 
предупредување и управување со кризи во случај на потенцијална закана за критичната 
инфраструктура, овозможува намалување на индиректната ранливост на критичната 
инфраструктура во врска со енергетската безбедност. Енергетската безбедност е важна 
компонента на националната безбедност на секоја земја, бидејќи достапноста на 
енергетски ресурси и енергетската ефикасност на критичната инфраструктура е од 
огромно значење за квалитетот на животот на населението во земјата, економијата и 
јавниот сектор. 
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[13] Glavinov, Aleksandar and Kamchev, Goran (2016) "The impact of climate change on 
military activities", Contemporary Macedonian Defence, 16 (31). pp. 67-78. ISSN 
1409-8199, (EBSCO-HOST) 

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21873 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд е да ја согледаме важноста на климатските 
промени и нејзините последици кои станаа главен проблем на јавноста и политика во 
многу земји. Во некои земји, ова исто така вклучува актери на националната безбедност, 
особено вооружените сили,  како што се САД, Велика Британија, Кина и Русија. 
Променливата клима ќе има вистински влијанија врз нашата армија и начинот на кој таа ја 
извршува својата мисија. Овие влијанија ја зголемуваат фреквенцијата, размерот и 
сложеноста на идните одбранбени мисии, барајќи поголеми трошоци за одржување на 
воената база и влијаат на ефективноста на војниците и опремата во конфликтни ситуации. 

[14] Blazevska Andonovska, Valentina and Glavinov, Aleksandar (2016) "Connection 
between organized crime and terrorism as a new security threat", Contemporary 
Macedonian Defence, 16 (30). pp. 97-110. ISSN 1409-8199, (EBSCO-HOST) 

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21872 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд е да се опишат главните карактеристики на 
овие современи зла, да се нагласи нивната поврзаност и вмрежување и истовремено да се 
укаже на корелацијата помеѓу нив. Нема земја во светот што би можела да биде 
привилегирана и заштитена од проблемите иницирани од тероризам и организиран 
криминал. Овие две зла можат да ја загрозат безбедноста на земјата однадвор или 
одвнатре. Тероризмот како продолжена рака на организираниот криминал, бидејќи е 
политички мотивиран, е реалност во која живееме сите и претставува закана низ целиот 
свет. Неговата главна шема е да создаде чувство на нестабилност и несигурност во 
индивидуата, како и во земјата. 

[15] Glavinov, Aleksandar and Stanikevski, Jovan (2016) "Reducing the risk of energy 
crisis in the Republic of Macedonia through the implementation of the strategy for 
energy development", Contemporary Macedonian Defence, 15 (29). pp. 47-54. ISSN 
1409-8199, (EBSCO-HOST) 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21899 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд да ја објасниме енергетската стратегија на 
секоја земја која претставува столб на безбедноста на снабдувањето со енергија и тоа е 
клучен предуслов за понатамошен развој, особено во економијата, но и за општеството во 
целина. Со спроведување на Стратегијата за развој на енергетиката, Република 
Македонија, покрај намалувањето на ризикот од можна енергетска криза, придонесува и 
за зајакнување на европската енергетска стратегија, односно обезбедување енергија по 
прифатлива цена за граѓаните и индустрија, безбедност и континуитет на достапност на 
енергија, конкурентност на пазарот на енергија и заштита на животната средина. 

[16] Odjakov, Ferdinand and Iliev, Andrej and Glavinov, Aleksandar (2018) Artificial 
intelligence and use of drones in modern miliтаry operations. Vol 2 (3). pp. 97-104. 
2018, European University – Republic of Macedonia, (IDEA - International Journal 
of Science and Arts), 

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21876 
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Евалуација на трудот: Тероризмот, како дефинитивно најопасна асиметрична закана 
на 21 век, предизвикува смрт на илјадници луѓе секоја година. Интересно е што 
контратероризмот го прави истото, можеби дури и повеќе. Со цел бројот на невини жртви 
да биде што е можно помал, постои тенденција од овластени контратерористички 
институции да користат беспилотни летала во контратерористички активности. Можевме 
да забележиме дека употребата на беспилотни летала не го намалува бројот на смртни 
случаи или повредени невини луѓе, па дури и дека нивниот број е сеуште многу голем. Врз 
основа на тоа, постои дилема: дали треба да се користат беспилотни летала како алатка за 
контрароризам или не ?! 

[17] Krakutovski, Zoran and Moslavac, Darko and Zafirovski, Zlatko and Glavinov, 
Aleksandar (2016) Analysis of new superstructure components of railway track in 
tunnel Sozina in Montenegro. In: 4th International Conference on Road and Rail 
Infrastructure, pp. 695-701. 2016, Šibenik, Croatia.  

https://publons.com/publon/34900358/(Web of science) 

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21886  

Евалуација на трудот: Вистинските компоненти на надградбата на железничката 
пруга во тунелот Созина во Црна Гора се со следниве материјали: дрвени прагови, шина 
тип 49, крут прицврстувачки систем К и кршен камен за баласт. Предвидената нова 
надградба на железницата треба да биде комплетирана со моноблок преднапрегнати 
бетонски прагови, шина тип 49Е1, еластично прицврстување и кршен камен за баласт. 
Замената на дрвени прагови со бетонски прагови и крути со еластично прицврстување е 
главната замена на компонентите на надградбата. Исто така, се разгледуваат ефектите од 
промените на температурата, како и пукнатината на шините. Стабилноста на 
континуираните заварени шини (CWR) при испакнување под удар на вертикални или 
странични сили е исто така потврдена. 

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

[18] Iliev, Andrej and Glavinov, Aleksandar and Iliev, Jovan (2019) Republic of Slovenia 
and the migrant crisis: history and perspectives. the great powers influence on the 
security of small states, I. pp. 315-332. ISSN ISBN 978-608-4828-48-8 (Т. 1) 
Publishers: University ―St. Kliment Ohridski‖ Bitola Faculty of Security- Skopje, 
(International scientific conference), од 23 до25 June 2019, Ohrid 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22995 

Евалуација на трудот: Европскиот континент и светот се соочија со најмасовната 
мигрантска криза од крајот на Втората светска војна. За да се согледаат последиците, 
потребно е да се анализираат причините предизвикани од миграциската криза. Причините 
се многубројни: социјални, економски, континуирани конфликти и војна пред се во земјите 
на Блискиот исток, организиран криминал, верски екстремизам, тероризам и многу други. 
Европската унија не беше доволно подготвена за спречување на настанатата ситуација. 
Република Словенија, почнувајќи од 2015 година наваму, континуирано спречува 
миграциски бранови, вклучително и сите држави, владини и невладини организации, 
преземајќи голем број мерки и активности за спречување на сите видови закани и 
последици што ја предизвикаа мигрантската криза. Резултатите добиени преку анализа на 
нумеричките показатели ќе бидат презентирани во табели, графикони, а со научниот 



1760 

 

метод на коефициентот на корекција на Пирсон, ќе ја видиме зависноста меѓу 
нумеричките индикатори и од сето ова ќе ги дадеме препораките и заклучокот на овој 
научен труд.  

[19] Glavinov, Aleksandar and Hrnjić, Kerim and Jovanova, Bojana (2019) E-learning. In: 
(2ndInternational Scientific Conference) MILCON'19, November 12th, 2019, Skopje, 
The Conference is organized by the Military Academy "General Mihailo Apostolski", 
Skopje  associated member of the University "Goce Delcev", Shtip within the RADLI 
project supported by the Kingdom of Norway and implementation by the Jefferson 
Institute, USA. 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22878 

Евалуација на трудот: Во овој труд ќе се објасни е-учењето во Република Македонија, 
со посебен акцент на можностите што може да се понудат. Исто така, ги објаснува 
предностите на електронското учење и неговата имплементација во инфраструктурата на 
универзитетите во Република Македонија, засновано врз искуството земено од 
универзитети од светска класа Врз основа на овие презентирани факти, можеме да 
заклучиме дека е-учењето е многу поефикасно од секојдневното патување до нашите 
универзитети, бидејќи можете да заштедите време и финансиски средства, човекот добива 
поголема желба за максимална експлоатација на информации и податоци што се достапни 
24 часови на ден. 

[20] Odzakov, Ferdinad and Iliev, Andrej and Glavinov, Aleksandar (2019) International 
migration and terrorism as the main security challenges in 21st century. In: IX-th 
international scientific conference "Archibald Reiss days", 6-7 Nov 2019, Zemun, 
Belgrade.  

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/24267 

Евалуација на трудот: Целта на овој труд да ја објасниме mиграцијата на луѓето која е 
феномен кој значително придонесува за развој на човечката цивилизација. Од друга 
страна, воените судири и тероризмот во последно време се главните причини за 
миграцијата на луѓето не само од една во друга држава, туку од еден континент на друг. Во 
исто време, тероризмот успешно ја користи миграцијата на луѓето длабоко да се 
инфилтрира на територијата на нејзините воени и политички противници во Европа и 
Америка, создавајќи предуслови за трансфер на неговите активности длабоко на 
територијата на Европа и Америка. На овој начин, симбиозата на миграција на луѓе и 
терористички организации кои потекнуваат од северот на Африка и азискиот Блиски 
исток, стануваат голем безбедносен предизвик за западната цивилизација, а со тоа и 
југоисточна Европа. 

[21]. Glavinov, Aleksandar and Odjakov, Ferdinand and Ivanovski, Nikola (2019) 
Implementation of performance based navigation approaches in Republic of 
North Macedonia. In: XIX Međunarodno savjetovanje pod nazivom „Inovativnost i 
istraživanje u funkciji tehničko-tehnoloških promjena u saobraćaju, ekologiji i 
logistici“, 07-08 June 2019, Travnik, BiH.  

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22646 

Евалуација на трудот: Континуираниот раст на сообраќајот и потребата да се 
обезбеди поголема ефикасност на летот го прави неопходното оптимизирање на 



1761 

 

достапниот воздушен простор. Концептот на PBN овозможува дефинирање и на странична 
и на вертикална навигација на начин што повеќе не е ограничен со геометријата на 
помагалата за радио навигација засновани на земја, како што се VOR / DME / NDB. 
Географскиот опсег на Планот за имплементација на PBN на Република Северна 
Македонија е FIR Скопје, воведувајќи пристапи за PBN и за аеродромите во Скопје и во 
Охрид. Како што се гледа од анализата на SWOT, имплементацијата ќе има значителни 
придобивки како што се: заштеда на гориво, зголемена безбедност, заштеда на време и 
предвидливост на протокот на дефинирани правци и поедноставена инфраструктура на 
копно NAV, без скоро никакви слаби точки и ќе има огромни позитивни придобивки. 

[22] Glavinov, Aleksandar and Stanikevski, Jovan and Iliev, Andrej and Petreski, Drage 
(2019) Challenges of local self-government for the reduction of natural catastrophe 
in the Republic of North Macedonia. In: 12th Crisis Management Days, 27-29 May 
2019, Šibenik, Croatia.  

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22290 

Евалуација на трудот: Несреќи и катастрофи се случија и ќе се случат. Република 
Северна Македонија не е имуна и не е исклучок кога станува збор за ранливоста на 
природните катастрофи. Катастрофите секогаш предизвикувале и ќе предизвикаат 
човечки жртви и материјална штета. Локалната самоуправа како столб за управување со 
кризи во Република Северна Македонија е насочена кон развој на одржлив локален систем 
за намалување на ризиците од катастрофи, што директно придонесува за унапредување на 
националното управување со кризи. Со ефикасно и ефикасно искористување на 
расположивите ресурси и капацитети, локалното ниво треба да обезбеди интегриран, 
ефикасен и ефективен пристап кон намалување на ризиците и последиците од катастрофи 
преку превенција, рано предупредување и ублажување на заканите од катастрофа.  

[23] Iliev, Andrej and Hasic, Faruk and Glavinov, Aleksandar and Petreski, Drage (2019) 
Comparative analysis of the system for Crisis management on Republic of 
Macedonia with Crisis management system on Republic of Croatia. In: 12th Crisis 
Management Day, 27-29 May 2019, Šibenik, Croatia.  

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22292 

Евалуација на трудот: Со основањето на Центарот за управување со кризи (ССМ) и 
Дирекцијата за заштита и спасување (DPR) во 2005 година, беа основани темелите на 
македонскиот систем за управување со кризи. Предизвиците и начинот на нивно 
решавање беа основа за бројни реформи и надградба на македонскиот систем за 
управување со кризи. Во овој труд, направивме компаративна анализа за македонскиот со 
хрватскиот систем за управување со кризи. Извршени се SWOT анализи на овие системи за 
управување со кризи и се добиени споредби на резултатите и извршени преку полигонска 
стратегија и графикони. Резултатите од оваа компаративна анализа можат да се користат 
како основа за реформа, надградба и подобрување на ефикасноста и ефективноста на 
македонскиот систем за управување со кризи. 

[24] Iliev, Andrej and Odzakov, Ferdinand and Glavinov, Aleksandar (2019) History and 
perspectives of Kosovo conflict in Southeast Europe. In: Center for Strategic 
Forecast Bezbednosni izazovi Jugoistocne Evrope, 23 May 2019, Belgrade, Serbia.  

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/23111 
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Евалуација на трудот: Со крајот на Студената војна (1945-90) година, најмногу 
изразено преку „трката со нуклеарно вооружување“ помеѓу две суперсили САД и Русија се 
создаде влијание на нерешените меѓународни односи, што беше иницирање на нови 
меѓуетнички конфликти. Во трудот, ќе се направи детална анализа со употреба на 
историски метод на индикатори за причинители и со анализа на нумерички индикатори 
претставени со зависни и независни променливи, што се изминатите години и бројот на 
население на Косово во тековните години според етнички групи на нации. Ова ќе ни даде 
целосна слика за причините и последиците за овој меѓуетнички конфликт.  

[25] Naumovska, Grozdanka and Glavinov, Aleksandar (2019) Increase government and 
local awareness of Disaster Risk Reduction, perspective for socio–economic 
prosperity of the community. In: 12th Crisis Management Days, 27-29 May 2019, 
Šibenik, Croatia.  

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22291 

Евалуација на трудот: Превенцијата и подготвеноста се клучни фази на управување 
со катастрофи, кои се сметаат како управување со ризици од катастрофи со мулти-
секторски пристап. Улогата на Европската унија и усогласувањето на законодавството се 
од клучно значење. Поддршката од меѓународните организации и партнерските земји е 
особено драгоцена во време кога државата се соочува со економска нестабилност.  

[26] Stanikevski, Jovan and Glavinov, Aleksandar and Urim, Vejseli (2017) Management 
of resources and capacity of the Army of the Republic of Macedonia in dealing with 
crisis. In: International scientific conference “Contemporary concepts of crisis 
management”, Dec 2016, Ohrid, Macedonia.  

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21875  

Евалуација на трудот: Македонската армија (МА) како учесник во управувањето со 
кризи обезбедува рано предупредување за потенцијални закани и можности за меѓусебна 
поддршка на деловите на Армијата, полицијата и граѓанските власти. Синхронизираниот 
безбедносен систем на Република Македонија, интегриран во колективните безбедносни 
системи ширум светот е стратешка инвестиција, не само на нашата безбедност и 
стабилност, туку и безбедноста на целиот евро-атлантски регион.  

[27] Glavinov, Aleksandar and Stanikevski, Jovan (2016) Use of renewable energy 
sources for prevention of energy crisis in Macedonia. In: Proceedings of the 
International Scientific Conference “Crisis Management: Challenges and 
Prospective”, 2016, Ohrid, Macedonia.  

 URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21895 

Евалуација на трудот: Употребата на обновливи извори на енергија е приоритет во 
секоја земја во пресрет на 21-от век, дел од столбот на безбедноста на снабдувањето со 
енергија особено во економијата, но и за општеството во целина. Користењето на 
обновливи извори на енергија придонесува за енергетска независност и ја намалува 
енергетската зависност и има за цел да ги намали ризиците поврзани со енергетската 
зависност. Користејќи обновливи извори на енергија, Македонија го намалува ризикот од 
можна енергетска криза и придонесува за намалување на увозот на електрична енергија.  
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14. Учесник во научен проект (максимум во три проекти) 

[28] Dr. Sc. Aleksandar GLAVINOV, associate professor, Management committee (MC) 
MC Member за Република Македонија 

 Проект од Европската програма (Horizon 2020 Framework Programme of the 
European Union), MoU - 020/17, CSO Approval date - 23/06/2017, COST Action 
CA16209, "Natural Flood Retention on Private Land", Start of Action 14/09/2017, 
End of Action 13/09/2021, носител на проектот за Република Македонија. 
Согласност за раководител во проектот и преставник за Македонија е добиено 
од „Министерството за образование и наука на Република Македонија“ од г-
динот Александар Тутновски (COST National coordinator) и раководењето со 
проектот е потврдено е со (Одлука бр. 03-11/190 од 27.09.2018 година донесена 
на 85-та седница на ННС на Воената академија) 

 

Евалуација на проектот: Климатските промени ја зголемуваат фреквенцијата и 
интензитетот на идните настани од поплавите, што доведува до поголеми трошоци за 
штети од поплави и зголемување на побарувачката на јавноста за заштитни мерки. 
Традиционалните мерки за заштита од поплави, главно засновани на инфраструктура (т.е. 
насипи, брани, итн.), не се доволни за да се справат само со динамичниот ризик од 
поплавување. Решенијата засновани на природата, како што се мерките за задржување на 
природните води ветуваат опции за ублажување на ризиците од поплави како 
надополнување на инфраструктура. Проектот LAND4FLOOD има за цел да ги адресира 
овие различни аспекти и да воспостави заедничка база на знаење и канали за 
комуникација меѓу научниците, регулаторите, сопствениците на земјиштето и другите 
засегнати страни во оваа област. 

[29] Dr. Sc. Aleksandar GLAVINOV, associate professor, Management committee (MC) 
MC Member за Република Македонија,  

 Проект од Европската програма (Horizon 2020 Framework Programme of the 
European Union) MoU - 116/18, CSO Approval date - 13/11/2018, COST action 
CA18135 - Fire in the Earth System: Science & Society), Start of Action 24/04/2019 
End of Action  23/04/2023, носител на проектот за Република Македонија. 
Согласност за раководител во проектот и преставник за Македонија е добиено 
од „Министерството за образование и наука на Република Македонија“ од г-
динот Александар Тутновски (COST National coordinator) и раководењето со 
проектот е потврдено е со (Одлука бр. 02-11/106 од 01.10.2019 година донесена 
на 96-та седница на ННС на Воената академија) 

 

Евалуација на проектот: Главната цел на FIRElinks е да се зајакнат синергистичките 
соработки помеѓу европските истражувачки групи и засегнатите страни со цел да се 
синтетизираат постојното знаење и експертиза и да се дефинира усогласена агенда за 
истражување што промовира интегриран пристап земајќи ги во предвид биолошките, 
биохемиски и физички, но исто така и социо-економски, историски, географски, 
социолошки, перцептивни и политички ограничувања. Ова е итна општествена потреба 
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поради очекувано натамошно интензивирање и географско ширење на режимите на 
шумски пожар под дејство на глобалните и климатските промени 

 

[30] Project Title: Integrated Operations Center for Providing Humanitarian 
Assistance Programme: INTERREG IPA-CBC “Greece – Republic of North 
Macedonia 2014 – 2020” Project Acronym: HELP Work Package: WP 3 
Deliverable: D 3.5.4 – Cross-border Protocols for Communication, Cooperation 
and Coordination Partner: LB: Special Account for Research Funds of 
International Hellenic University, Dept of Mechanical Engineering [IHU], PB2: 
Ministry of Interior (Sector Macedonia - Thrace) [MIAR], PB3: Centre for 
development of the South-East planning region [CDSEPR], PB4: Hellenic Rescue 
Team [HRT], PB5: Crisis Management Center [CMC],  

 Prepared by: Dr. Sc. Aleksandar GLAVINOV, associate professor 

Евалуација на проектот: Протоколите за комуникација, координација и соработка 
за прекугранична соработка ќе ги користат сите субјекти на системот за управување со 
кризи на ниво на споменатите општини, во прекуграничните општини. Утврдување на 
начинот на комуникација на оперативно ниво од двете страни на границата со тимови од 
Република Грција како помош во Република Северна Македонија и тимови од Република 
Северна Македонија како помош за Република Грција и заеднички активности на тимови 
во граничната зона ќе се реализира преку заедничка вежба или учество во заедничка 
вежба по потпишувањето на Меморандумот за разбирање помеѓу претставниците на 
Република Северна Македонија и претставниците на Република Грција и комуникацијата 
за време на вежбата ќе се одвива преку мобилниот Интегриран оперативен центар за 
обезбедување хуманитарна помош (HELP). 

15. Уредник на научно списание (СЦИ/ЦА/останати) 

[31] Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, главен и одговорен уредник на 
Меѓународно научно списание на Министерството за одбрана на Република 
Македонија Современа македонска одбрана Ebscohost Издавач Министерство 
за одбрана на Република Македонија (Решение за организација на 
Меѓународно научно списание „Современа македонска одбрана“, на Министер 
за одбрана број 04-12141/1 од 16.02.2016 година и заведено во Воената 
академија акт број 04-172/1 од 17.02.2016 година) 

20. Член на организациски или научен одбор на научен собир, фестивал 

[32] Dr. Sc. Aleksandar GLAVINOV, Organizing Committee, 2-nd International 
Scientific Conference, MILCON`19, Skopje 

[33] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, член во Комисија за 
подготвеност и дејствување при катастрофи за потребите на Црвениот крст 
на Република Македонија, (Одлука бр. 03-11/147 од 07.12.2017 година донесена 
на 74-та седница на ННС на Воената академија) 
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[34] Dr. Sc. Aleksandar GLAVINOV, Military academy "General Mihailo Apostolski", 
Skopje, Republic of Macedonia, International editorial board on International 
scientific conference "Crisis management: Challenges and Prospective". 

 

Во времето на акдемскиот ангажман како вонреден професор односно од 
последниот избор до сега, кандидатот има остварено успешна научно-
истражувачка дејност која ја остварил преку: 

 автор и коавтор на  високошколски учебници; 

 учество во научен труд со имакт фактор; 

 научни трудови објавени во меѓународни научни списанија (Ebsco, 

Emerald, Scopus, Web of science, Journal Citation reports, SCImago, Journal 

Rank) без импакт фактор:; 

 научни трудови со оргинални научни резултати објавени во зборници на 

трудови на национални и меѓународни конференции; 

 раководел со два меѓународни научно истражувачки проект;  

 учесник на два меѓународни научно истражувачки проект со 
номининација од COST националниот координатор од Министерството 
за образование и наука; 

 уредник на меѓународно научно списание на Министерството за одбрана 
на Република Македонија Современа македонска одбрана Еbscohost; 

 повеќе членства во организациски и меѓународни одбори. 

III. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА 
ДЕЈНОСТ 

Во поглед на стручно апликативната дејност има објавено и 5 научни 
трудови објавени на конгрес на трудови, и активно учество на стручен собир „Прв 
македонски конгрес за патишта“, организиран во 2019 година од страна на 
Комората на овластени архитекти и овластени инженери собирот е бодуван со 3 
поени (CPD) и активно учествувал во проект на општина Карбинци и до 10.2017 
година бил „Продекан за финасии инвестиции и меѓународна соработка“ на 
Воената академија 

6. Труд објавен во зборник од трудови на стручен собир 

[35] Александар Главинов, Ѓорги Димов, Бранка Арменска „Примена на кружни 
крстосници како современи решенија врз безбедноста во сообраќајот“, First 
Macedonian road congress  

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22879 

Евалуација на трудот: Во последните две децении често се практикува примената на 
кружни крстосници како современи решенија со кои се зголемува безбедноста на 
сообраќајот Со кружните крстосници се намалува бројот на конфликтни точки и се 
зголемува протокот на возила.Користењето на кружни крстосници се зголемува поради 
нивниот едноставен концепт и позитивен ефект врз одвивање на сообраќајот и 
сообраќајната безбедност како и намалувањето на негативните влијанија врз животната 
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средина. Во трудот правиме детална категоризација помеѓу составните елементи на 
крстосниците со концентричен кружен тек и крстосниците со спирален кружен тек, како и 
нивните (позитивни и негативни) особини.  

[36] Александар Главинов, Ѓорги Димов, Марија Мицова, „Звучните бариери како 
мерка за заштита од сообраќајната бучава“, First Macedonian road congress 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22880 

 

Евалуација на трудот: Загриженоста од негативните ефекти на бучавата е 
произлезена од брзата експанзија на транспортната инфрастуктура која во голема мерка 
влијае врз животната средина и ги натера земјите од Европа, САД, Австралија и Далечниот 
Исток на масовна употреба на звучните бариери кои се наменети да ја намалат бучавата во 
урбаните, полу-рурални и рурални средини. Избегнување од употребата на звучните 
бариери е можно доколку имаме можности да при проектирање на главни патишта се води 
сметка да се прават колку што е можно подалеку од населени места и да се внимава на 
дизајнот на патот вклучувајќи ги попречениот и надолжениот профил или можноста за 
изградба на тунели и ограничување на брзината на движењето на возилата. Сообраќајната 
бучава се смета за феномен на дваесеттиот век. 

[37] Атанас Филиповски, Влатко Гиговски, Горан Мијоски, Александар Главинoв, 
„Состоjбата на сообраќајната бучава на две делници од автопатот А-2A (E-65) 
Скопје-Тетово и предлог мерки за заштита“, First Macedonian road congress 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22881 

Евалуација на трудот: На поголем број патишта во Македонија изградени пред 
десетина па и повеќе години не се размислуваше за штетното дејство предизвикано од 
преголемата сообраќајна бучава. За споредба извршена е пресметка на нивото на 
сообраќајната бучава за дневен и ноќен период спорд нашите (Европските) стандарди со 
валидни индикатори и е констатирано дека мерените и пресметаните вредности на 
бучавата како преку ден, а уште повеќе преку ноќ се знатно повисоки од дозволените. Врз 
основа на конфигурацијата на теренот за двете делници предложени се мерки за 
намалување на сообраќајната бучава под дозволеното ниво. 

[38] Дарко Спироски, Зоран Кракутовски, Александар Главинов, „Процена на 
екстерните транспортни трошоци за патната инфраструктура“, First 
Macedonian road congress 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22882 

Евалуација на трудот: Целта на истражувњето е да го прикаже значењето на 
екстерните транспортни трошоци во анализата трошоци-користи (СВА). Во СВА се обрнува 
поголемо внимание за пресметка на директните трошоци и бенефити кои се предизвикани 
или ќе бидат предизвикани од градбата на некој инфраструктурен објект. Екстерните 
трошоци и нивното кванитифицирање значајно влијаат на резултатите кои се добиваат со 
СВА, а со тоа и директно влијаат на показателите на исплатливост на идната планирана 
инвестиција. Во овој труд се разгледани екстерните трошоци на транспортот, нивното 
значење и нивната монетарна вредност. Врз основа на анализите презентирани во трудот 
дадени се заклучоци и препораки 
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[39] Александар Главинов, Бранка Арменска „Идејно решение и оправданост за 
изведба на еднолентна кружна крстосница во Берово“, First Macedonian road 
congress 

URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/22883 

Евалуација на трудот: Во овој труд направена е анализа и проценка за оправданост и 
изведба на кружен тек во градот Берово на одредена локација по јасно дефинирани 
критеруми. Оправданоста за прифаќање и донесување на оваа одлука представува цел на 
истражувањето, односно основен чекор за понатамошно преминување во постапка и 
почеток за изрaботка на проектна документација за кружната крстосница. Врз основа на 
направените анализи и истражувања, решението за имплементација на кружната 
крстосница на дефинираната локација е прифатливо, така што варијантата на еднолентна 
кружна крстосница е оценета како најдобро решение. 

 

8. Учество на стручен собир со реферат (постер/усно) 

[40] Александар Главинов, потврда за учество на стручен собир „Прв Македонски 
конгрес за патишта 2019“, за континуиран професионален развој (CPD) 
издаден од Комората на овластени архитекти и овластени инженери. 

13. Учесник во научен проект (максимум во три проекти) 

[41] Dr. Sc. Aleksandar GLAVINOV, Project: Protecting the population in the 
municipalities of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage Part: 
Raising the capacity of stakeholders in the field disaster, Identification number 
CB006 1.11.175 - Service 7.2 

Евалуација на проектот: Проектот има за цел враќање на нормалниот социјален и 
економски живот на над 7977 луѓе. Предлага комплексна одлука за проблемите со 
високите води во две од најтешко погодените општини - Карбинци и Струмиани. 
Резултатите од проектот се поврзани со спречување на поплави од катастрофи на 
урбанизирана територија на Струмјани и Карбинци преку корекција, градење на заштитни 
sидови. Следењето на речните корита и нивното чистење ќе бидат направено редовно, 
преку сите релевантни органи, кои имаат одговорност за одржливо управување и 
спречување на катастрофи. 

[42] Project Title: Integrated Operations Center for Providing Humanitarian 
Assistance Programme: INTERREG IPA-CBC “Greece – Republic of North 
Macedonia 2014 – 2020” Project Acronym: HELP Work Package: WP 3 
Deliverable: D 3.5.2. Development of National Protocols for Communication, 
Cooperation and Coordination, Partner: PB5: Crisis Management Center [CMC]  

 Prepared by: Dr. Sc. Aleksandar GLAVINOV, associate professor 

Евалуација на проектот: Општата цел на проектот HELP е да се подобри 
стратешката и оперативна ефикасност на јавната администрација и јавните услуги во 
управувањето со природни катастрофи, ризици и опасности во пошироката прекугранична 
област преку обезбедување на интегрирано решение за техничка поддршка и управување 
со хуманитарните операции за помош и логистика по катастрофа „на самото место“. 
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Проектот ја поддржува регионалната соработка помеѓу Грција и Република Северна 
Македонија. Подготовка на стандардни протоколи за работа на ниво на Југоисточен 
плански регион и на општинско ниво се изработени и имплементирани. 

24. Продекан 

[43] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, е избран за „Продекан за 
финасии инвестиции и меѓународна соработка“ со (Одлука бр. 03-17/210 од 
04.10.2013 година донесена на 4-та седница на ННС на Воената академија) 
должноста ја обавувал до 01.10.2017 година. 

Кандидатот, исто така, учествувал и во повеќе работни групи, комисии и 
активности во Воената академија, како што е активно учество на на факултетски 
органи и комисии (членство на ННС на ВА, член на управа на ВА) заменик претседател 
на Комисија за запишување студенти на вторциклус на студии (магистратура и 
специјализација за командни и штабни должности), член на комисија за втор циклус 
на студии, претседател и член на комисија за организација на подготовките и за 
спроведување на постапка за запишување на студенти/питомци на прв циклус на 
студии на Воената академија и координатор на меѓународниот високообразовен и 
одбранбено-безбедносен проект „Летен кампус 2016“ 

28 Член на факултетски орган, комисија 

[44] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, член на Наставно-
научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски “, Скопје, 

[45] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, член на Управата на 
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски “, Скопје, должноста ја 
обавувал до 01.10.2017 година. 

[46] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, заменик претседател на 
Комисија за запишување студенти на вторциклус на студии (магистратура и 
специјализација за командни и штабни должности), (Решение на Министерот 
за одбрана акт број 02-713/1 од 28.01.2016 година и заведено на Воената 
академија акт број 02-116/1 од 28.01.2016 година) 

[47] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, член на комисија за втор 
циклус на студии, (Одлука бр. 03-11/146 од 07.12.2017 година донесена на 74-та 
седница на ННС на Воената академија) 

[48] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, претседател и член на 
комисија за организација на подготовките и за спроведување на постапка за 
запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената 
академија (акт број 07-151/12 од 29.07.2019 година Решение на Деканот на 
Воената академија) 

[49] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, координатор на 
меѓународниот високообразовен и одбранбено-безбедносен проект „Летен 
кампус 2016“ (акт број 07-44/5 од 22.01.2016 година на Деканот на Воената 
академија) 
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Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските 
активности на кандидатот, треба да се истакне дека д-р Александар Главинов бил 
член и активно учествувал во работата на работната група формирани од 
Министерството за одбрана и Армијата и тоа и член на група тренери/ предавачи 
за градење Интегритет која произлегува од „Партнерската цел за развој на 
интегритет (Г-0204). 

 

29. Член на институтски орган, комисија 

[50] д-р Александар ГЛАВИНОВ, вон. проф. полковник, член на група тренери/ 
предавачи за градење Интегритет која произлегува од „Партнерската цел за 
развој на интегритет Г-0204, (акт број 07-604/2 од 07.10.2016 година на Деканот 
на Воената академија) 



1770 

 

 

 

 

IV ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на изнесените податоци за професионалната биографија, 
работното искуство и резултатите на д-р Александар Главинов, комисијата 
констатира дека кандидатот има завршено Воена академија на копнената војска 
во Белград, насока инженерија, постдипломски студии-магистратура завршил на 
Градежниот факултет во Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, со 
одбрана на магистерскиот труд под наслов „Придружни услужни објекти и 
содржини на јавни патишта”, кадешто се стекнал со научно звање магистер по 
технички науки, докторски студии завршил на Градежниот факултет во Скопје 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, со одбрана на докторската дисертација 
под наслов „Критериуми за вреднување на техничко експлоатационите услови на 
државната патна мрежа од аспект за потребите на одбраната”, и се стекнал со 
научно звање доктор по технички науки.  

Од самиот преглед и карактеризација на изработените, рецензирани и 
објавени трудови, се гледа исклучително плоден научно-стручен развој на 
кандидатот. Покрај тоа, кандидатот е веќе избран и има работно искуство на 
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје како вонреден 
професор во научното подрачје „техничко-технолошки науки“, научна област: 
„военотехнички науки“ и „патишта и аеродроми“ (Одлука бр. 03-13/1 од 15.01.2016 
година донесена на 46-та седница на ННС на Воената академија) 

Согласно со Законот за високо образование и Правилникот за критериумите 
и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот „Гоце Делчев", Штип каде што Воената академија е 
придружна членка, опусот на неговата работа, прикажан со печатени вишоко-
школски учебици, печатени трудови во научни и стручни списанија, трудови 
објавени во зборници на трудови на меѓународни научни и стручни собири, 
воведување на нови предмети, учество на повеќе национални и меѓународни 
конференции, обуки и проекти, учество во органите и телата на Воената 
академија, кандидатот целосно ги исполнува сите услови за избор во повисоко 
наставно-научно звање.  
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Затоа, со големо задоволство и чест му предлагаме на Наставно-научниот 
совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски", кандидатот  д-р 
Александар Главинов вонреден професор, полковник да го избере во звањето 
редовен професор во научното подрачје: (2) техничко-технолошки науки, научно 
поле: (207) градежништво и водостопанство, (226) воено-технички науки, научна 
област: (20709) патишта и аеродроми, (20712) хидрологија и (22600) воено-технички 
науки  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

д-р Орце Поповски, ред. проф., претседател, с.р. 

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

д-р Зоран Кракутовски, редовен професор, член, с.р. 
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ  

Ред. 
бр. 

I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Поени 

Вкупно во земјава во странство 

број поени број поени 

4 
Избор во звање доцент 
(Одлука бр. 03-18/29 од 08.06.2011 година 
донесена на ННС на Воената академија) 

1 30 / / 30 

5 

Избор во звање вонреден професор 
(Одлука бр. 03-13/1 од 15.01.2016 година 
донесена на 46-та седница на ННС на 
Воената академија) 

1 40 / / 40 

Вкупно поени НОД   70 

Ред. 
бр. 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
И СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ 
АКТИВНОСТИ 

Поени 

Вкупно во земјава во странство 

број поени број поени 

1 
Монографија или научна книга 
Труд под ред. бр. [3] [4]  

2 10 / 15 20 

3 
Научен труд објавен во списание со ИФ 
(Останати автори (≤5 автори) 15/10/5)  
Труд под ред. бр. [5]  

/ / 1 5 5 

4 

Научен труд објавен во меѓународно 
научно списание (прв автор, втор автор, 
останати автори, 9/6/3) 

  

Прв автор (≤5 автори) со реден број [9] [10] 
[11] [12] [13] [15] 

6 х 9 54 

Прв автор (>5 автори) со реден број   0 х 9 х 0.7 0 

Втор автор (≤5 автори) со реден број [6] [14] 2 х 6 18 

Втор автор (>5 автори) со реден број  0 х 6 х 0.7 0 

Останати автори (≤5 автори) со реден број 
[7] [8] [16] [17] 

4 х 3 12 

Останати автори (>5 автори) со реден број 4 х 3 х 0.7 0 

5 

Труд со оригинални научни резултати, 
објавени во зборник од трудови на научен 
собир 
Труд во земјата под ред. бр. [18] [19] [26] 
[27] 
Труд во странство под ред. бр. [20] [21] [22] 
[23] [24] [25] 

4 2 6 3 26 

14 

Учесник во научен проект (максимум во 
три проекти) 
Во земјата под ред. бр. [30] 
Во странство под ред. бр. [28] [29]  

1 2 2 3 8 

15 
Уредник на научно списание  
(СЦИ/ЦА/останати, 10/6/3) 
Уредник на СЦИ [31] 

1 х 10 10 

20 
Член на организациски или научен одбор 
на научен собир, фестивал 
Член во земјата под ред. бр. [32] [33] 

2 1 1 2 4 
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Член во странство под ред. бр. [34]  

Вкупно поени (НИДСУА)   157 

Ред. 
бр. 

III. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
И ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА 
ДЕЈНОСТ 

Поени 
Вкупно во земјава во странство 

број поени број поени 

6 

Труд објавен во зборник од трудови на 
стручен собир 
Труд во земјата под ред. бр. [35] [36] [37] 
[38] [39]  
Труд во странство под ред. бр.  

5 2 / 3 10 

8 
Учество на стручен собир со реферат 
(постер/усно)  
Активност под ред. бр [40] 

1 0,5 / 1 0.5 

13 

Учесник во научен проект 
(максимум во три проекти) 
Во земјата под ред. бр. [41] [42] 
Во странство под ред. бр.  

2 5 / 8 10 

24 

Продекан 
(Одлука бр. 03-17/210 од 04.10.2013 година 
донесена на 4-та седница на ННС на 
Воената академија) 
Активност под ред. бр. [43] 

1 х 8 8 

28 
Член на факултетски орган, комисија 
Активност под ред. бр. [44] [45] [46] [47] 
[48] [49] 

6 х 2 12 

29 
Член на институтски орган, комисија 
Активност под ред. бр. [50]  

1 х 2 2 

 Вкупно поени (САДОРД)   42.5 

ВКУПНО ПОЕНИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ (НОД) + (НИДСУА) + (САДОРД): 269,5 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО СЛЕДНОВО НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ: (5) 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ,  
ПОЛЕ: (515) ОДБРАНА И (516) БЕЗБЕДНОСТ, ОБЛАСТ: (51511) 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), Законот за Воена академија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 83/09) и со одлука бр. 02-11/130 од 18.12.2020 година 
донесена на седница на Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал 
Михаило Апостолски“ - Скопје одржана нa 18.12.2020 година, едногласно нé избра за 
членови на рецензентска комисија, за избор на соработник во научно подрачје (5) 
општествени науки, поле: (515) одбрана и (516) безбедност, област: (51511) Воени 
науки и вештини. Конкурсот беше објавен на веб страницата на Воената академија 
година и во дневниот печат: „Слободен печат“ и „Коха“ од 03.12.2020 година (точка 
2.од Конкурсот).  

Рецензенската комисија е во состав: 
 1. д-р Ванчо Кенков , ред. проф., претседател и  член,  
              УКИМ - Скопје, Филозофски  факултет - Скопје, Институт за безбедност, 
одбрана и мир 

2. д-р Методија Дојчиновски, ред. проф., член, 
УГД – Штип, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје,  

3.  д-р Ненад Танески, вон.проф., член 

 УГД – Штип, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ -Скопје                            
   

На конкурсот за избор на еден соработник за наведеното подрачје, полиња и 
област  се пријавија  двајца кандидати:  

1.  м-р Саша Смилески, капетан 
2. м-р Роберт Трајковски,  капетан во пензија 
Врз основа на приложената документација од кандидатите, до Наставно - 

научниот совет на Воената академија му го поднесуваме следниов: 
  

И З В Е Ш Т А Ј 
 
Подобност на кандидатите: 
1. Кандидатот м-р Саша Смилески, ги исполнува условите за избор во 
соработничко- звање,  согласно Законот за високо образование. 
-има завршено прв и втор циклус на академски студии со налмалку 300 ЕКТС, 
кредити. 
-има стекнато магистер од соодветата обаст 
-има остварено просечен успех од најмалку 8 (осум) на  првиот и вториот циклус на 
академски студии посебно. 
-има познавање од најмалку еден странски јазик 



1775 

 

2. За кандидатот м-р Роберт Трајковски, Рецензентската комисија констатира: 
Кандидатот во предвидениот рок, доставил документи за избор во соработничко 
звање. По деталното разгледување констирано е дека  кандидатот нема доставено:  
дипломи за завршен прв и втор циклус на академски студии, нити документ за 
познавање на најмалку еден светски јазик.   
Нема доставено кратка биографија во електронска форма, нити список на 
обајвени научни и стручни  трудови  (по еден примерок од трудовите елсктронски 
во PDF). Врз основа на наведента констатација, Комисијата заклучи дека 
кандидатот м-р Роберт Трајковски конкурирал за избор во соработничко звање со 
непотполна документација, што според  Конкурсот  ваквите документи не се 
разгледуваат.  
 
I.  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ  м-р САША СМИЛЕСКИ 
        Кандидатот, м-р Саша Смилески, роден е на 29.05.1989 година во Загреб, осно-
вно образование со одличен успех завршил во Училиштето „Љубен Лапе“ во 
Скопје. Со истиот успех го завршува и Средното образование во 2008 година во 
СУГС „Марија Кири-Склодовска“-Скопје, на насока општа гимназија. Во периодот 
од 2009 до 2013 година студира на Воената академија „Генерал Михаило 
Апостолски“– Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип. 
Дипломирал во насоката  „Управување со ресурси“ - род пешадија со просечна 
оценка 9,35.   
  Веднаш по дипломирањето, школување го продолжува на Вториот циклус 
на студии на Воената акдемија, а магистерскиот труд со наслов „Трансформација 
на современиот конфликт: Стратегија помеѓу конвенционален и асиметричен 
пристап на војување“ го одбранил на 29.07.2016 година при што се стекнал со 
научен назив „Магистер по менаџмент со одбрамбено – безбедносни ресурси во 
областа на безбедноста и одбраната“. Школувањето на вториот циклус го завршил  
со просечна оценка 9,25. 
 Од  декември 2016 до почетокот на август 2017 година го посетувал Курсот за 
комaндир на чета и штабен офицер во баталјон, во Центарот за маневар во Форт 
Бенинг, Џорџија, САД,  истиот го завршил со  одличен успех. Покрај овој курс 
кандидатот со успех ги има завршено и следниве курсеви: 
 - Курс за командири на водови – 2013 година (во рамките на школувањето на 
Воена академија); 
 - Курс за млади лидери спроведен од Маринскиот корпус од воружените 
сили на САД, во Скопје – 2015 година; 
 -Напреден курс за обезбедување на Високи воени раководители спроведен 
од националната гарда на Вермонт од САД во Скопје – 2015 година;    
 - Курс за инструктор за мултинационални операции за подршка на мирот од 
страна на „Британски воен советодавен тим за обука“, во Вишков, Р.Чешка – 2015 
год.; 
 - Курс за „Држење состаноци на англиски јазик“ во Скопје – 2018 година; 
 - Обука на тема: Заштита на критична инфраструктура и меки цели, во 
реализација на Корот Карабињери, Италија, 2020, онлајн 
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 - Обука на тема: Борба проти тероризмот на државните граници. 
Оперативни механизми за заштита на критична инфраструктура во Италија, во 
реализација на Корот на  Карабињери, Италија, 2020, онлајн 
 Кандидатот покрај завршувањето на бројните курсеви има земено  учество 
и на следните вежби во земјата и странство: 
 1. „ЕСЕН 2014“ во улога на командир на чета за обезбедување на командно 
место на Здружената оперативна команда,  2014 година; 
 2. „Анаконда-16“ најголема мултинационална вежба по Студената војна во 
Европа во улога на командир на деклариран вод од баталјонот на воена полиција 
во Република  Полска,  2016 година; 
 3. „Летен кампус“ во улога на учесник, во ЦО Пепелиште - 2010, 2011, 2012 
година; 
 4. „Летен кампус“ меѓународна вежба во улога на инструктор за Воена 
полиција (справување со толпа), во ЦО Пепелиште - 2016 и 2018 ,2019, година; 
 5. „Berond Horizon“ Меѓународна вежба за воена полиција, во улога на 
офицер за операции во С-3, во Ново Село, Р.Бугарија. 
 Кандидатот м-р Саша Смилески, поручник, покрај извршувањето на 
редовните задачи има дадено посебен придонес во обезбедувањето на Јужната 
граница на Република Северна Македонија и справувањето со елементарната 
непогода во с. Стајковци, с. Црешево, с. Булачани и с. Смиљковци во 2016 година и 
за време на вонредната состојба во 2020 година при справување со вирусот „Covid-
19“ во обезбедување на карантински објекти.  

Кандидатот благодарение на вака обемното ангажирање повеќе пати од 
претпоставените е наградуван и пофалуван: 
 1. Пофалница од Командантот на баталјонот на Воена полиција во 2014 и 
2016 година; 
 2. Плакета за најдобар офицер во баталјонот на Воена полиција во 2016 
година; 
 3. Пофалница од Командантот на ЗОК  во 2014 и 2016 година; 
 4. Бронзена значка на Армијата од Началник на ГШ на АРМ во 2017 година; 
 5. Мала плакета на Армијата, од НГШ на Армијата во 2019 година, 
 6. Плакета за најдобар вод во бВП во 2019 година. 

На високо ниво го владе хрватскиот и англискиот јазик: слушање, 
зборување, читање и пишување, како и одлично познавање на програмскиот јазик 
„Microsoft Office“.  

 
II.  НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Кандидатот во рамките на предметите кои ги реализира Катедрта за воени 
науки и вештини на првиот циклус на студии на Академијата, во период од 2015 до 
2017 година со наредба од командантот на баталјонот на Воена полиција 
реализирал настава и обука по теми од доменот на воена полиција. 
 Во 2016, 2018 и 2019 година по наредба од командантот на баталјонот на 
Воена полиција бил ангажиран како инструктор за обука на теми од доменот на 
воена полиција со учесниците на меѓународниот проект  „Летен кампус“ во 
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организација на Воената академија. Со ова практички го исполнува и вториот 
посебен услов од конкурсот, да има афинитет, способност и склоност за вршење на 
високо-образовна дејност“. Наставата ја реализираше со посебно внимание и 
посветеност. 

Активно е вклучен во планирањето, реализација и изведување на обуката во 
баталјонот на Воена полиција од ниво поединец до ниво на чета. Бил раководител 
и заменик раководител на повеќе подготвителни и единечни боеви гаѓања, како и 
реализирано повеќе методско показни вежби пред високи странски делегации во 
повеќе наврати на теми доменот на Воена полиција. 

Учествувал во три работни групи во Армијата за: 
• Изработка на упатство за физичко воспитување, 
• Иработка на Историја за баталјонот на Воена полиција и 
• Изработка на стрелиште и полигон за обука во касарна „Илинден“ 

Во рамките на функциналната должност има  изработено повеќе 
Стандардни оперативни процедури и инструкции за Декларината чета на воена 
полиција и за работа на пријавна служба. 
 
III. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатот како автор 
или коавтор има објавено вкупно четири труда, објавени во зборници на трудови 
на научени собири. 
 Трудови објавени во зборник на трудови на научен собир 
1. Смилески, С. (2012). Процесот на планирање и донесување одлуки во 
современите операции. Научно-стручната конференција MILCOM 2012 
„Процесот на планирање и донесување одлуки во современите операции-
Каде сме денес, а каде треба да бидеме утре?“. Национална и 
универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“, Скопје, зборник на 
трудови, 219-224. ISBN 978-9989-2851-1-0 
2. Smileski, R.,  Shosholovski, L., i Smileski, S. (2014). Prevencija kriminaliteta u urbanoj 
sredini.  Zbornik sazetaka .Međunarodnoj konferenciji Sigurnost urbanih sredina. XIV 
Dani kriminalistickih nauka. Sarajevo, FKKSS, 16.05.2014. str.54-55. 

  Во овој труд е опфатено влијанието на урбанизацијата врз криминалитетот, 
стратегии и концепти за превенција, како и мултисекторскиот пристап за 
намалување на криминалот во урбаните средини. 

      3. Солунчевски, М. И Смилески, С. (2014). Примена на основните функции на 
менаџментот од страна на командирите на малите тактички единици во воената 
организација при менаџирање со човечки ресурси. Зборник на трудови. Петта 
меѓународна научна конференција Меѓународен дијалог: Исток-Запад: Меѓународен 
славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе-Битола, 429-
432. 

4. Nenad Taneski, Sasha Smileski, Analysis of  Center of Gravity – Terrorist 
Organiyation  „Islamic State“ ,  KNOWLEDGE – International Journal,  Skopje 2018, 
p.371  
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 Комисијата цени дека горенаведените стручни и научни објавени трудови 
се од научното подрачје во кое конкурирал кандидатот. 

 
IV. 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 Саша Смилески ги 
исполнува условите за избор во соработник согласно распишаниот конкурс од 
страна на Воената академија, Законот за високо образование, и Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни и 
соработнички 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  областите наведени во распишаниот конкурс. 

Кандидатот м-р Трајкоски Роберт, конкурирал со непотполна  
документација.  

 
ПРЕДЛОГ 

 

 Земајќи го во предвид наведеното во заклучокот, Рецензентската комисија 
едногласно одлучи да даде позитивна оценка за избор на кандидат за соработник 
на Воената академија.  

Ни преставува чест да му предложиме на ННС на Воената академија 
„Генерал Михаило Апостолски“, придружна членка на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, да ја објави рецензијата во Билтенот на Воената Академија, а 
Наставно-научниот севет да го избере  м-р Сашо Смилески за СОРАБОТНИК, во 
звањето АСИСТЕНТ научно подрачје (5) општествени науки, поле: (515) одбрана и 
(516) безбедност, област: (51511) Воени науки и вештини.    

                     

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 1. д-р Ванчо Кенков , ред. проф. 
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, 
Филозофски  факултет- Скопје, с.р. 
                       

2. д-р Методија Дојчиновски, ред. проф. 
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, с.р. 
 
3. д-р Ненад Танески, вон.проф. 
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ -Скопје , с.р.                          
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО 
ЗВАЊЕ 

 

Ред. 
Број 

Научно-истражувачка дејност во земјата 
во 

странств
о 

Вкупно 
поени 

1. 
Труд со оригинални научни резултати, 
објавен во научно списание опфатено во 
(СЦИ/ЦА/останати) 

2х3 6 

2. 
Труд со оригинални научни резултати, 
објавен во зборник на трудови на научен 
собир 

2х6  12 

3. Учество на научен собир со реферат 
(постер/усно) 

2 х 1,5  3 

4. Студиски претстој во странство   1х8 8 

5. Одбранета магистерска работа 1 х 4  4 

   34 

Ред. 
Број 

Стручно-апликативна дејност и 
организационо-развојна дејност 

во земјата 
во 

странств
о 

Вкупно 
поени 

1.  Член на комисии 3 х 2  6 

2.  Елаборати-експертизи 3 х 2   6 

3.  Стручни награди и признанија 4х7  28 

ВКУПНО   40 

ВКУПНО   74 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ НА ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, НАУЧНИТЕ ПОЛИЊА: ЕНЕРГЕТИКА И МАШИНСТВО, 

И НАУЧНИ ОБЛАСТИ МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ И 
АВТОМАТИКА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИП 

  

Со одлука бр.  02-11/128 од 18.12.2020 година, донесена на 106-та седница на 
Наставно-научниот совет на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” - 
Скопје, придружна членка на Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип, одржана на 
18.12.2020 година, формирана е Рецензентска комисија за избор на соработник во 
научното подрачје: (2) Техничко-технолошки науки, научно поле: (205) Енергетика 
и (214) Машинство, Научна област: (20507) Мотори со внатрешно согорување и 
(21422) Автоматика, на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” – Скопје, 
во состав:  

- д-р Драге Петрески, редовен професор на Воената академија 

“Генерал Михаило Апостолски” – Скопје, претседател;  

- д-р Елениор Николов, редовен професор на Воената академија 

“Генерал Михаило Апостолски” – Скопје, член. 

- д-р Даме Димитровски, редовен професор на Машинскиот 

Факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, 

член; и  

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Слободен печат” и 
„Коха“ како и на веб сајтот на Воената академија на 03.12.2020 година и во 
предвидениот рок се пријави еден кандидат, м-р Никола Манев. 

Врз основа на приложената документација, комисијата констатира дека 
документите на кандидатот 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 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Кандидатот м-р Никола Манев е роден на ден 07.12.1994 година во Скопје, 
Република Македонија. Во 2009 година завршил основно образование во ОУ 
“Мирче Ацев” во Скопје со одличен успех, а во 2013 година завршил средно 
образование во гимназијата СУГС “Орце Николов” во Скопје, исто така со одличен 
успех. На Воената академија во Скопје се запишува во учебната 2013/2014 година, а 
дипломирал во 2017 година во насоката “Управување со ресурси” односно во родот 
Оклопно-механизирани единици како првенец во 17та класа на потпоручници, со 
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среден успех 9.98, за што е награден од страна на тогашниот Претседател на РМ д-р 
Ѓорѓе Иванов и од Министерот за одбрана на РМ, г-ѓа Радмила Шеќеринска – 
Јанковска. Во 2016 година, во летниот семестар бил упатен на студиски престој во 
Воениот универзитет Норвич во САД како дел од првата студентска размена на 
овој универзитет со Воената академија. 

Школувањето го продолжил на постдипломски студии – магистратура, кои 
ги завршил во 2019 година на Машинскиот факултет – Скопје, на Институтот за 
Механика, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во студиската 
програма Мехатроника, со среден успех 10,00 при што се стекнал со научно звање 
Магистер по технички науки од областа на Машинството (Мехатроника). 
Почнувајќи од 2020 година е студент на докторски студии при Машинскиот 
факултет во Скопје, на институтот за Термичко инженерство, на студиската 
програма Машинство. 

Од 2017 година е активно воено лице на служба во Армијата на Република 
Македонија. Има извршувано неколку должности, меѓу кои: Командир на 
тенковски вод (12.2017-08.2019 год.) и Командир на оклопно-извидувачки вод 
(08.2019-11.2019 год.), а моментално е во чин поручник и е поставен на должност 
Командир на пешадиски вод во декларираната ЛПБГ на НАТО (11.2019 - ). Како дел 
од системот на командување и раководење, и обука во Армијата, активно бил 
вклучен во планирањето, изведувањето и реализацијата на стручно-
специјалистичката обука од доменот на моторните возила и тешките оклопни 
борбени возила, а посебно тенкот Т-72А. 

Кандидатот м-р Никола Манев успешно го владее Англискиот јазик (ниво 
Ц2) што е потврдено со Уверение бр.03-946/2 од 31.08.2020 година издадено од 
страна на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” - Скопје при Универзитетот 
“Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

На работното место е активен и има завршено повеќе курсеви за 
унапредување и усовршување, а како позначајни би ги издвоиле:  

- Курс за командири на водови - Воената академија, Скопје;  

- Борбен Курс за Командири на Водови - Центар за пешадиска обука 

во Брекон, Обединето Кралство; 

- Тактички курс за млади офицери - Центар за штабна обука во 

Варминстер, Обединето Кралство; 

- Основен курс за односи со јавност – Центар за односи со јавност, 

Скопје; 

- Курс за односи со јавност во меѓународни операции - Центар за 

односи со јавност, Скопје. 

Кандидатот благодарение на своето залагање, посветеност во работата и 
прикажаните резултати, од претпоставените е наградуван и пофалуван: 

 1. Пофалница од Командантот на 1.мпбр во 2019 година; 
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 2. 3 дена наградно отсуство од Командантот на 1.мпбр во 2019 година. 

 

II. ЗАКОНСКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ ЗА 
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 

M-р Никола Манев ги исполнува законските услови за избор во 
соработничко звање 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 го исполнува посебниот услов од Конкурсот за 
прием на соработник на Воената академија, односно е активно воено лице во АРМ 
(офицер на родот ОМЕ), со трупна служба во времетраење повеќе од 3 години. 

 

III. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

м-р Никола Манев, во учебната година 2018/2019 и 2019/2020 година со 
Одлуки на Воената академија е агажиран како стручњак од практика по 
предметот Мотори и моторни возила и квалитетно, стручно и одговорно ги има 
водено вежбите по овој предмет. 

 

IV. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Во делокругот на научно-истражувачката работа м-р Никола Манев е автор 
на научен труд објавен во печатено меѓународно списание со импакт фактор, 2 
научни труда во други меѓународни научни списанија, и 3 научни трудови објавени 
во зборници на трудови на меѓународни и домашни научни собири. 

M-р Никола Манев, има учество во меѓународен научно истражувачки 
проект, и активно учествува на домашни и меѓународни научни и стручни 
конференции и работилници. 

 

Трудови објавени во научно списание опфатено во (СЦИ) 

1. N. Manev, B. Temelkovski, N. Serafimova & J. Achkoski, 2020, Novel approach for 
finding shortest route using Dijkstra’s Algorithm and Fuzzy Logic in a Wireless Sensor 
Network integrated in a forest fire detection system, Environmental Engineering and 
Management Journal, pg.1007-1016, Impact Factor 1.186 (Journal Citation Reports 
Published by Thomson Reuters) 
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Трудови објавени во меѓународни научни списанија 

1. N. Manev & E. Nikolov, 2018, Mechatronics Systems in Armored Fighting Vehicles: 
Review, International Scientific Journal Contemporary Macedonian Defence, Vol. 18 
(35), pg. 135-147 

2. N. Manev, J. Achkoski, D. Petreski, M. Gocic & D. Rancic, 2017, Smart field artillery 
information system: Model development with an emphasis on collisions in single sign-
on authentication, Military Technical Courier, Vol. 65 (2), pg. 442-463 

 

Трудови објавени на меѓународни конференции (зборници) 

1. N. Manev & E. Nikolov, 2019, E-learning course personalization using a Fuzzy logic, 
experience-based algorithm (controller), Proceedings of the MILCON 19 Conference, pg. 
68-73 

2. P. Peinl, M. Heiderich, I. Christov, J. Achkoski, N. Kletnikov, I. Karafilovski, N. Manev, 
R. Goleva, A. Savov, I. Andreev, 2018, End-user Application for Early Forest Fire 
Detection and Prevention, Proceedings of the 14th annual international conference on 
computer science and education in computer science 2018, pg. 299-317 

3. N. Manev, J. Achkoski & B. Temelkovski, 2016, Prototype precision airdrop system: 
Model development and simulation, Proceedings of the 12th annual international 
conference on computer science and education in computer science 2016, pg. 49-61 

 

Учество во научно-истражувачки проекти 

1. Проект ASPires по грант доделен од European Civil Protection and Humanitarian 
Aid Operations ECHO, 2017 – 2019 (ASPires 2016/PREV/03 Ref. ARES (2016) 6878547–
09/12/2016) https://www.aspires.eu/home 

 

Изготвување на извештаи од анализи и истражување 

1. Извештаи од анализи и истражување од доменот на Безжични сензорски мрежи 
(достапни на https://www.aspires.eu/web/guest/deliverables):  

1.1 Nikola Manev & Igor Karanfilovski (2017) Comparative analysis with other 
models of information systems for detection and monitoring forest fires. ASPires D.C.1 

1.2 Nikola Manev, Slobodan Kletnikov, Katerina Zlatanovska (2018) Mock-up 
development for existing CMIS. ASPires D.C.5 
1.3 Nikola Manev, Dimitar Poposki, Igorce Karafilovski (2018) Databases for 
supporting the upgraded and extended MKFFIS experimental development. 
ASPires D.E.3 
1.4 Nikola Manev, Dimitar Popovski (2019) Conceptual implementation and 
partial proof of man-machine platform integration. ASPires D.E.5 
1.5 Ivelin Andreev, Jugoslav Ackoski, Rossitza Goleva, Nikola Manev (2018) Web 
application for sharing user interface which is consistent of several web services 
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as a new module of existing CMIS. ASPires D.D.2 

 

Учество на стручна работилница во земјата 

1. Одржано стручно предавање на работилница ASPiers во Берово (07-09.11.2017) на 
покана од Воената академија, на тема Компаративна анализа на информациските 
системите за детекција и следење на шумски пожари (анг. Comparative analysis 
with other models of information systems for detection and monitoring of forest 
fires) достапно на https://www.aspires.eu/web/guest/aspires-workshop-in-berovo  

 

Интерна скрипта од предавања 

1. Интерна скрипта по предметот Теорија на системи (2016) Југослав Ачковски, 
Ненад Јордановски, Јане Стоиманов, Михајло Тошевски, Никола Манев; Воена 
академија Ген. Михаило Апостолски – Скопје 
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VI. ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното 
искуство и остварените резултати во наставно-научната и стручна дејност, 
Рецезензентската комисија констатира дека кандидатот м-р Никола Манев ги 
исполнува условите за избор во соработничко звање согласно распишаниот 
конкурс од страна на Наставно-научниот совет на Воената академија, Законот за 
високо образование на Р. Македонија и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања 
на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип. Според табелата на активности кои се 
бодуваат при изборот м-р Никола Манев ги исполнува предвидените бодови за 
избор.  

Рецезентската комисија смета дека полето на истражување во 
магистерските студии и започнатите докторски студии, професионалното 
искуство од областа на Моторните возила и Оклопните борбени возила, како и 
досегашното искуство како стручњак од практиката по предметот Мотори и 
моторни возила се тесно поврзани со научните области за кои конкурира 
кандидатот и го прави подобен за да биде избран во соработник. 

 

П Р Е Д Л О Г 

 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 Никола Манев за СОРАБОТНИК во звање АСИСТЕНТ во следните области: 
(20507) Мотори со внатрешно согорување и (21422) Автоматика. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

1. д-р Драге Петрески, ред. проф., претседател, с.р. 

Универзитет “Гоце Делчев” – Штип 

Воена академија “Генерал Михаило Апостолски” – Скопје 

-придружна членка- 

2. д-р Елениор Николов, ред. проф., член, с.р. 

Универзитет “Гоце Делчев” – Штип 

Воена академија “Генерал Михаило Апостолски” – Скопје 

-придружна членка- 

3. д-р Даме Димитровски, ред. проф., член, с.р. 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје 

Машински факултет – Скопје 
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V. ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

Број Поени Број Поени

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 -

-

Број Поени Број Поени

3 Научен труд објавен во списание со ИФ 15

4
Научен труд објавен во меѓународно научно 

списание
18

5
Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

зборник од трудови на научен собир
1 2 2 6 8

7 Секциско предавање на научен собир 1 2 0 0 2

12 Одбранет магистерски труд 1 4 0 0 4

23 Студиски престој во странство 0 0 1 8 8

55

Број Поени Број Поени

13 Учесник во научен проект 0 0 1 8 8

19 Стручни награди и признанија 4 16 0 0 16

24

79

Вкупно 

поени
Во земјата

ВКУПНО

Во земјата

Поени

Во странство
Вкупно 

поени

Ред. 

Број.
Наставно-образовна дејност

Во странство

ВКУПНО

Ред. 

Број.

Стручно-апликативна дејност и организационо-

развојна дејност

Поени

Ред. 

Број.
Наставно-образовна дејност

Поени

1x15

2x9

Вкупно 

поени
Во земјата Во странство

ВКУПНО

ВКУПНО ПОЕНИ ПО СИТЕ ОСНОВИ  

 

 


