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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

на ракописот на основниот учебник 

РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ 

 од авторот вон. проф. д-р Ненад Танески 

 

Врз основа на одредбите од Статутот на Воена академија бр. 07-876/1 од 17.10.2011 година, 

Правилникот за организирање и остварување на издавачка дејност во Министерството 

за одбрана, бр. 01-7696/1 од 31.12.2019 година и Годишниот план за издавачка дејност на 

Воена академија за 2021 година, Деканската управа на Воената академија – Скопје на 

својата 6-та редовна седница одржана на 21.10.2021 година, за рецензенти за 

рецензирање на делото основен учебник во ракопис со наслов „Разрешување 

конфликти“ од авторот вон.проф. д-р Ненад Танески, со одлуки бр. 02-11/78 од 26.10.2021 

и бр. 02-11/79 од 21.10.2021 година, избрани се: 

1. д-р Оливер Бакрески, редовен професор на Филозофскиот факултет, УКИМ – 

Скопје. 

2. д-р Методија Дојчиновски, редовен професор на Воена академија – Скопје, УГД – 

Штип.   

По прегледот на ракописот Комисијата до Деканатската управа на Воената 

академија го поднесува следниот  

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Општ дел: Општи податоци за ракописот на учебникот 

 

Ракописот за учебникот „Разрешување конфликти“, од авторот вон.проф. д-р 

Ненад Танески, според содржината и квалитетот претставува современ, основен 

учебник кој ја опфаќа наставната програма по предметот „Тактика на мировни 

операции и превенција на конфликти“, на студиската програма „Управување со 

одбранбени ресурси“ и „Нискоградба во одбранбениот систем“ при Воената академија - 

Скопје. Учебникот е наменет за студентите од четврта година за родовите Пешадија, 

Артилерија, ОМЕ, АРЕ и ПВО, и Инженерија, и е конципиран за фонд на часови 2+1, за 

еден семестар. 

Предложениот ракопис е во согласност со наставните програми и ја опфаќа 

наставната материја за студиските програми за кои е наменет според доделената 
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акредитација за истите, според кое, истиот може да биде прифатен како задолжителен 

учебник по предметот „Тактика на мировни операции и превенција на конфликти“. 

Податоци за обем на ракописот 

Проблематиката што е предмет на рецензијата е претставена во текст од вкупно 

178 страници, од кои на четири страници се наведени преку 90 релевантни 

библиографски единици, во најголем дел странска литература што ги покрива 

подрачјата што се третирани во трудот. Трудот е пишуван во Б5 формат со нормален 

проред, употребен е фонт Arial, големина на буквите е 11. Обемот на трудот и неговата 

содржина ги задоволува критериумите според бројот на часови и според одредбите од 

Правилникот за единствените основи за остварување на издавачката дејност на 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.Обемот и содржината на ракописот се во склад со 

Правилникот за организирање и остварување на издавачка дејност во Министерството 

за одбрана. 

Податоци за постоење на сличен или ист наслов 

Содржината на ракописот „Разрешување конфликти“ по предметот „Тактика на 

мировни операции и превенција на конфликти“ е изработен согласно усвоените 

наставни планови и програми на Воена академија и е логично структуриран водејќи во 

насока на остварување на поставените цели во предметните програми. Ракописот се 

предлага како задолжителна литература по предметот „Тактика на мировни операции 

и превенција на конфликти“ за изведување на теоретската настава на Воената 

академија. Соодветно на тоа, сметаме дека овој ракопис е единствен, целосно и 

соодветно прилагоден за потребните на студентите од I циклус студии при Воена 

академија во Скопје. Понудениот ракопис е неопходен за да се овозможи на студентите 

да го совладаат наведениот предмети во делот на теоретскиот дел и да ги постигнат 

дефинираните цели во предметната програма. Учебник што обработува иста содржина, 

на Воената академија и УГД-Штип досега не е објавен. 

Опис на содржината 

Приложениот ракопис „Разрешување конфликти“ од авторот вон.проф. д-р Ненад 

Танески, вкупно содржи 170 страни текст, 8 глави и користена литература. Ракописот е 

напишан на едноставен и разбирлив јазик со јасна стручна терминологија, прифатлив 

за студентите. Сите делови од предметниот ракопис се меѓусебно поврзани и тој 

претставува систематизирана и конзистентна целина.  

Првиот дел од ракописот го носи насловот „Концепт на мирот“. Во овој дел, авторот 

теоретски го елаборира значењето на мирот, неговата етимологија и различните 

значења во согласност со контекстот на употреба, а во буквална смисла, мирот е 
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дефиниран како алатка со која се става крај на војната или конфликтот. Потоа следи 

класификација на мирот на два вида: внатрешен и надворешен мир и неговата поделба 

на подкатегории, а според неговите аспекти направена е класификација и како  

„негативен“ и „позитивен мир“, така што неговиот спектар и значење ќе биде пошироко, 

позитивно и креативно. 

Понатаму во првиот дел авторот ги елаборира различните концепти и 

перспективи за мирот: концепт на човековите права за мир, концепт на правда за мир, 

концепт на ненасилство за мир, концепт на мировно образование, концепт на 

мировната култура, родов концепт на мирот, концептот за мир и медиумите, и 

концептот за мир и животната средина. На крајот од првиот дел се проучени мировните 

теории од две гледишта: теорија на демократски мир и теоријата на мирот според Јохан 

Галтунг. 

  Вториот дел носи наслов „Концепт на безбедносни ризици, закани и 

предизвици“. Овој дел авторот го започнува со елаборација на терминот ризик, негово 

дефинирање и еволуција,  како термин кој се користи во многу природни и општествени 

научни дисциплини. Потоа следи елаборација на терминот закани, нивната 

комплексност во современиот свет, меѓусебната поврзаност и способност да делуваат и 

прекугранично искористувајќи ја нејасната граница помеѓу физичкиот и дигиталниот 

свет. Следи анализирање и дефинирање на концептот на асиметрични закани и 

термините „асиметрични“ и „асиметрија“. Потоа се елаборирани хибридните закани кои 

преку својата стратегија и спроведување на стратешки операции, регионални операции, 

транзициски операциии и адаптивни операции, ги детектираат слабостите на 

противникот за остварување на сопствените цели. На крај на вториот дел, анализиран е 

терминот предизвик, во конотација на заканите кои што укажаат на новите и 

нетрадиционални безбедносни предизвиците со кои се соочуваат државите кои доаѓаат 

одвнатре и однадвор на државата, па оттука тие се класифицирани како внатрешни и 

надворешни безбедносни предизвици. 

Третиот дел со наслов „Конфликт“ започнува со елаборирање за потеклото и 

природата на конфликтот, различните вклучени страни, нејзините главни актери и 

моќта што ја имаат за да влијаат на она што се случува. За подобро да ја разбереме 

природата на конфликтот со кој се соочуваме, следи категоризацијата на конфликтите 

во типови, и нивната најчеста поделба на интраперсонални, интерперсонални, 

интергрупни, интраопштествени и меѓународни/глобални.  

Во четвртиот дел со наслов „Динамика на конфликтот“ е разработена есклацијата 

и деескалацијата на конфликтите, за потоа да се елаборираат различните фази на 

конфликтите, кои се апликативни за кризните региони и конфликти ширум светот. На 
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крајот на овој дел анализирана е кривата на конфликтот, која претставува 

концептуален модел кој илустрира како конфликтот може да биде насилен и ненасилен 

и како употребата на сила во насилен конфликт има тенденција да расте и да опаѓа со 

текот на времето. Кривата, исто така, помага правилно да се користат поимите и 

концептите за управување со конфликтите, покажувајќи како различните фази на 

конфликтот се поврзани едни со други и со различните видови на интервенција од трета 

страна. 

Петтиот дел насловен „Вооружен конфликт“ преку еволуција на вооружениот 

конфликт не воведува во дефинирање на поимот и употребата на вооружена сила. Со 

дефинирање на предусловите следи поделба на современите вооружени конфликти во 

две основни групи: меѓународни и внатрешни вооружени конфликти. Детално се 

разработени етничките конфликти, политичките конфликти, идеолошките конфликти, 

стратегиските - територијални конфликти, бунтовите, државен удар, револуција и 

граѓанска војна. На крајот од овој дел е нагласено дека во зависност од ситуацијата, 

конфликтот може да има форма на директен конфликт помеѓу државите или 

надворешна интервенција во веќе постоечки внатрешен конфликт. 

Во шестиот дел со наслов „Војна“, целосното разбирање на феноменот на војната 

авторот го прикажал преку методот на мултидисциплинарен пристап. Тука се прави 

разграничување помеѓу мирот и војната, за потоа да следи социо-политичко 

дефинирање на војната. Преку квантитативни критериуми за дефинирањето на војната 

се одредува деликатниот спектар на прогресија на самиот вооружен конфликт. Со 

правното дефинирање на војната авторот ги опишува ситуациите во кои на страните во 

конфликтот им е еднакво дозволено да се борат едни против други со употреба на 

вооружена сила. Според авторот може да се направи обид да се открие изворот, 

факторите и условите кои се клучни за појава на војната, меѓутоа како сложен 

мултидимензионален социјален феномен, војната има толку многу извори и причини 

на потекло, што ниту една теорија со едноставно толкување не може да ја објасни 

нејзината природа. Додека пак карактеристиките на војните (содржина, форми и 

начини на реализација) се менуваат во согласност со историскиот развој на општеството 

од технолошки, материјален и духовен аспект. 

Преку елаборација на генерациите на војни авторот детално ја објаснува 

евојуцијата на војувањето. На крајот од овој дел авторот ја доловува доминантната 

карактеристика на хибридната војна проследена со различни хибридни закани 

комбинирајќи ги атрибутите на различни сили кои истовремено работат како 

професионална војска, герилски групи, елементи на тероризам или организиран 
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криминал со користење на широк спектар на оружје и тактики без почитување на 

законите за војување. 

Во седмиот дел кој го носи насловот „Разрешување конфликти“ разработени се 

историјата и развојот на современите приоди за разрешување конфликти. Според 

авторот решавањето на конфликти е повеќестепен процес, што значи дека анализите и 

решението мора да ги инкорпорираат сите нивоа на конфликти и динамичната 

интеракција помеѓу нив. Исто така, тоа е мултидисциплинарно, бидејќи мора да го 

поврзе знаењето од различни релевантни дисциплини, но е и теоретско и практично, 

бидејќи постојано се фокусира на заемната интеракција помеѓу теоретското разбирање 

и практичното искуство на неефективните и на најефективните начини за решавање на 

конфликти. Во однос на приодите за разрешување конфликтите, авторот нагласува 

дека решавањето на конфликтот е механизам во процесите на градење на мирот и 

миротворењето, односно превенцијата на конфликти често мора да продолжи, откако 

мирот почнал да ја избегнува ескалацијата на насилството, додека градењето на мирот 

треба да започне дури и пред решавањето на насилството, за да се обезбеди дека 

договорите се изградени на цврста основа. Според авторот целта на решавањето на 

конфликтите е да се трансформира актуелната или потенцијално насилната ситуација 

во мирен процес, а решавањето конфликти подразбира дека се промениле 

однесувањето, ставовите и структурата на конфликтот. На крајот од овој дел се 

напоменува дека транснационалниот конфликт е хибридна мешавина од локални, 

регионални и глобални конфликти, па во таа смисла, космополитскиот приод во 

решавањето на конфликтите има најмногу што да понуди. 

Во осмиот дел насловен како „Мировни операции“, авторот констатира дека во 

последните децении употребата на сила помеѓу државите (па и во нивните граници) е 

во надолна линија, додека склоноста на меѓународната заедница за употреба на сила за 

спроведување на колективната безбедност е во пораст. Авторот не воведува во 

промените во природата на конфликтите, главно од меѓудржавни во внатрешни 

конфликти, момент кој значително го намали моралниот притисок кон ООН за нивно 

присуство, што доведе до зголемена употреба на сила во имплементацијата на пред се 

хуманитарните мисии. Односно, со текот на времето, како што мировните операции 

постануваа една од главните алатка на ОН, тие исто така, биле подложни на процесот 

на сериозна професионализација и систематизација изградена на основите на 

минатите научени лекции. Или со други зборови кажано, авторот, преку детална 

елаборација на еволуцијата на петте генерации на мировните операции, успешно го 

доловува преминот од активен пристап на замрзнување или ублажување на 

конфликтите, кон проактивен пристап преку кој мировните операции се обидуваат да 

влијаат врз исходот на конфликтот.  
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Во завршниот дел на ракописот следува користената литература, во која авторот 

наведува библиографски единици што ја разработуваат проблематиката што е предмет 

на ракописот. 

       

ЗАКЛУЧОК 

 Врз основа на понудената содржината и оценката за квалитетот и соодветноста 

на третираните теми релевантни на областа, Рецензентската комисија оценува дека 

поднесениот ракопис од авторот вон.проф. д-р Ненад Танески под наслов „Разрешување 

конфликти“, одговара на критериумите за квалитет и прилагоденост на наставните 

планови и програми и соодветно на тоа предлагаме на Деканатската управа на Воена 

академија - Скопје : 

1. Да го прифати Рецезентскиот извештај на предложениот ракопис под наслов 

„Разрешување конфликти“ изготвен од авторот вон.проф. д-р Ненад Танески.   

2. Да го одобри издавањето и користењето на ракописот „Разрешување 

конфликти“ изготвен од авторот вон.проф. д-р Ненад Танески како учебник 

по предметот „Тактика на мировни операции и превенција на конфликти“ од 

I циклус на студии на Воена академија - Скопје. 

 

Место и датум:   РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Скопје, 15.11.2021 

     1. Проф. д-р Оливер Бакрески с.р.     

     2. Проф. д-р Методија Дојчиновски с.р. 


