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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
на ракописот ,,Уставно право со политички систем” од д-р Билјана Каровска-Андоновска, 

вонреден професор на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје 

 

Врз основа на член 141 од  Статутот на Воената академија ,,Генерал Михаило 

Апостолски” - Скопје, 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 2022 година, Наставно-

научниот совет на Воената академија на седницата одржана на 28.04.2022 година, 

донесе одлуки броj 02-11/89 од 28.04.2022 година и 02-11/90 од 28.04.2022 година 

за избор на следните рецензенти: 

 

1. д-р Бајрам Положани, редовен професор на Факултетот за правни науки - 

Универзитет „АУЕ - ФОН“ - Скопје 

2. д-р Темелко Ристески, редовен професор (во пензија) на Факултетот за 

правни науки - Универзитет „АУЕ - ФОН“ – Скопје 

 

за изготвување на извештај - рецензија на приложениот ракопис за учебник „УСТАВНО 

ПРАВО СО ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ“ од авторот д-р Билјана Каровска-Андоновска, 

вонреден професор, наменет за студентите од прв циклус на студии при Воена академија-

Скопје. 

По прегледот на ракописот, рецензентите до Деканската управа на Воената академија 

го поднесуваат следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
Општи податоци за ракописот: Ракописот од авторот д-р Билјана Каровска-

Андоновска е конципиран и пишуван според Наставниот план и програма за предметот 

Уставно право со политички систем, кој се изучува во прва година на прв циклус на студии 

на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје со вкупен фонд на часови 45 од 

кои 30 часа предавања и 15 часа вежби. Ракописот кој е доставен до рецензентите претставува 

материјал преку кој питомците/студентите ќе добијат целосни сознанија за предметната 

материја и преку кој целосно ќе се реализираат барањата на предметната програма.  

Податоци за обемот на ракописот: Содржината на ракописот е претставена во текст од 

180 страници, пишуван со големина на букви 11 во Times New Roman на Б5 формат со нормален 

проред. Користената литература е претставена преку 40 релевантни библиографски единици, во 

најголем дел литература од меѓународни издавачки куќи која ги покрива подрачјата што се 

третирани во трудот. Ракописот е подготвен според стандардна методологија, а неговиот обем и 

содржина ги задоволува критериумите за учебник по предметот Уставно право со политички 

систем. 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 Универзитетот „Гоце Делчев" - Штип. Обемот и содржината на 

ракописот се соодветни со Правилникот за организирање и остварување на издавачка дејност во 

Министерството за одбрана. Соодветно на тоа, сметаме дека овој ракопис е целосно и соодветно 

прилагоден за потребните на питомците/студентите од прв циклус студии при Воена академија 

во Скопје.  

Понудениот ракопис е неопходен за да се овозможи на питомците/студентите да го 

совладаат наведениот предмет теоретски и практично, како и да ги постигнат дефинираните цели 

во предметната програма. Учебник што обработува иста содржина на Воената академија досега 
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не е објавен. 

Oпис на содржината: Ракописот е напишан на едноставен јазик со примена на лесно 

разбирлива терминологија. Материјата е структуирана во 13 поглавја, и тоа: Поим за устав; 

Потекло на уставот и развој на уставноста; Структура и содржина на уставите; Донесување и 

менување на устав; Типологии на уставите; Уставен поредок на Р.С. Македонија; Политички 

систем; Демократијата како политички систем; Суверенитет и облици на остварување на 

народниот суверенитет; Политичкиот систем и организација на државната власт во Р.С. 

Македонија; Уставен суд на Р.С. Македонија; Локална самоуправа; и Политичкиот систем и 

вооружените сили. 

Во првото поглавје објаснет е поимот за устав, како и значењето на поимите устав во 

формална и устав во материјална смисла. Направен е осврт на уставното право како гранка на 

правото и уставното право како научна дисциплина, објаснети се основните обележја на уставот, 

како и поимот и значењето на изворите на уставното право.  

Во второто поглавје објаснето е потеклото на уставот и периодизацијата во развојот на 

светската уставност, со осврт на развојот на уставноста во Македонија. 

Во третото поглавје објаснети се прашањата во врска со структурата и содржината на 

уставите и утврдена е вообичаената структура и содржина на современите устави, со посебен 

осврт на структурата и содржината на уставот на Р.С. Македонија.  

Во четвртото поглавје авторот ги елаборира фазите во постапката за донесување на 

устав, како и постапката за менување на устав и притоа прави осврт на постапката за донесување 

и менување на уставот на Р.С. Македонија.  

Петтото поглавје се однесува на типовите на устави и поделбите на уставите според 

различни критериуми.  

Шестото поглавје е посветено на уставниот поредок на Р.С. Македонија при што 

објаснети се темелните вредности на уставниот поредок со посебна елаборација на владеењето 

на правото, поделбата на државната власт и човековите права како темелни вредности.  

Седмото поглавје е посветено на поимот на политичкиот систем и предметот на 

проучување на политички систем како научна дисциплина пришто направен е осврт на теориите 

и класификациите на политичките системи.   

Осмото поглавје е посветено на демократијата како политички систем пришто посебно 

се елаборирани вредностите, принципите и моделите на демократијата како политички систем. 

Во деветтото поглавје обработен е поимот се суверенитетот и облиците на непосредно и 

на посредно остварување на суверенитетот на граѓаните.  

Десеттото поглавје е посветено на политичкиот систем и организацијата на државната 

власт во Р.С.Македонија пришто комплетно е обработен системот на законодавната, извршната 

и судската власт, конкретно носителите на секоја од овие власти, нивните надлежности, избор, 

итн.  

Единаесеттото поглавје се однесува на Уставниот суд на Р.С.Македонија како посебен 

државен орган, неговата положба, состав и надлежност, како и правното дејство на одлуките кои 

ги донесува Уставниот суд. 

Дванаесеттото поглавје е посветено на локалната самоуправа како темелна вредност на 

уставниот поредок на Р.С.Македонија. 

Тринаесеттото поглавје е посветено на политичкиот систем и вооружените сили и во 

него обработени се надлежностите на органите на државната власт и на Армијата на 

Р.С.Македонија во системот на одбрана, како и правата и должностите на граѓаните во 

одбраната. 
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З А КЛ У Ч О К 

 
Ракописот ,,Уставно право со политички систем” од авторот д-р Билјана Каровска-

Андоновска, во целост ги задоволува потребите на Наставниот план и програма по 

предметот Уставно право со политички систем за студентите/питомците на прв циклус на 

студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје. Материјата во ракописот 

е елаборирана на начин кој е во согласност со потребните стандарди за универзитетски учебник.  

Врз основа на понудената содржина и оценката за квалитетот и соодветноста на 

третираните теми релевантни на областа, Рецензентската комисија оценува дека поднесениот 

ракопис од авторот д-р Билјана Каровска-Андоновска, вонреден професор, под наслов 

„УСТАВНО ПРАВО СО ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ“ одговара на критериумите за квалитет и 

прилагоденост на наставните планови и програми. Соодветно на тоа предлагаме на Деканската 

управа на Воена академија - Скопје: 

 

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

„УСТАВНО ПРАВО СО ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ“ изготвен од авторот д-р Билјана 

Каровска-Андоновска, вонреден професор. 

2. Да го одобри издавањето и користењето на ракописот „УСТАВНО ПРАВО СО 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ“ изготвен од авторот д-р Билјана Каровска-Андоновска, 

вонреден професор, како учебник по предметот „Уставно право со политички систем“ 

од прв циклус на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје. 

 

                

 

     

      

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

проф. д-р Бајрам Положани с.р 

проф. д-р Темелко Ристески с.р. 

 


