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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ ЗА УЧЕБНИК СО НАСЛОВ „ ЛИДЕРСТВО – СОСТОЈКАТА КОЈА ГРУПА  

ЈА ПРАВИ ТИМ А ЧЛЕНОВИТЕ ЛИДЕРИ“ ОД АВТОРОТ Д-Р ЛАЗАР ЃУРОВ, ВОН.ПРОФ. 

ВО ВОЕНА АКАДЕМИЈА  „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“- СКОПЈЕ 

 

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

и Правилникот за организирање и остварување на издавачка дејност во Министерството за одбрана, 

бр. 01-7696/1 од 31.12.2019 година, Наставно-научниот совет на Воената академија – Скопје на 12-та 

редовна седница одржанана 31.03.2022 година, донесе одлукa за избор на рецензенти со броj 02- 

11/79 и со броj 02- 11/78 од 31.03.2022 година за избор на следните рецензенти: 

1. д-р Љубомир Дракулевски, редовен професор во научно поле: Организациони науки и 
управување (менаџмент) на Економскиот факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

2. д-р Ангелина Танева Вешоска, научен советник (согласно Член 183 од законот за високо 
образование еквивалент на звањето редовен професор) во научно поле: Организациони 
науки и управување (менаџмент) на Институтот за истражување во животна средина, 
градежништво и енергетика – ИЕГЕ 

за изготвување на извештај, Рецензија на приложениот ракопис/книгата за учебно помагало 

„ЛИДЕРСТВО – Состојката која група ја прави тим а членовите лидери“ од авторот д-р Лазар Ѓуров, 

вонреден професор наменет за студентите од I циклус на студии и Курсот за стручно оспособување 

и усовршување за кандидатите за офицери на служби при Воена академија-Скопје. По прегледот на 

ракописот/книгата Комисијата до Деканатската управа на Воената академија го поднесува следниот  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ: 
 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА РАКОПИСОТ 

Ракописот за учебното помагало „ЛИДЕРСТВО – Состојката која група ја прави тим а 

членовите лидери“, наменет е за студентите на I циклус на студии на Воена академија како 

задолжително учебно помагало за изведување на предавања и вежби по задолжителниот предмет 

„Раководење и лидерство“ со фонд на часови 2+1 во 7 семетар за сите насоки. Дополнително, како 

помошно учебно помагало за изведување на предавања и вежби по изборните предмети: 

„Организација и менаџмент“ со фонд на часови 2+1 во 2 семетар за сите насоки и 

„Претприемништво“ со фонд на часови 2+1 во 2 семетар за сите насоки. Воедно како задолжително 

учебно помагало за изведување на предавања и вежби по предметот „ Раководење и командување“ 

со фонд на часови 2+2 во 2 модул на Курсот за стручно оспособување и усовршување за кандидатите 

за офицери на служби.  

Предложениот ракопис/книга е во согласност со наставните програми и ја опфаќа наставната 

материја за студиските програми за кои е наменет според доделената акредитација за истите, 

според кое, истиот може да биде прифатен како задолжително учебно помагало по предметите 

„Раководење и лидерство“ и „Раководење и командување“ и помошно учебно помагало по 

предметите „Организација и менаџмент“ и „Претприемништво“. 

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОБЕМОТ НА РАКОПИСОТ 

Ракописот за учебното помагало “ЛИДЕРСТВО – Состојката која група ја прави тим а 
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членовите лидери“ од авторот д-р Лазар Ѓуров, вонреден професор, е напишан на македонски 

јазик, содржи вкупно 275 страни, компјутерски среден текст збогатен со табели, слики, шеми и 

прилози, што овозможува лесна визуелизација на резултатите и наставната содржина, при читањето 

и учењето на материјата.  

Низ целиот текст на учебното помагало, авторот има систематизиран пристап кон 

третираните области преку постепено водење на студентите од поосновните кон посложени 

концепти поврзани со лидерството. При изработката на трудот кандидатот навел и голем број 

библиографски единици, кои можат дополнително да се истражат и да се искористат како 

релевантна стручна литература, за изработување на семинарски работи и дополнителни трудови.  

Обемот и содржината на ракописот се во склад со Правилникот за организирање и 

остварување на издавачка дејност во Министерството за одбрана. 

 

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СЛИЧЕН ИЛИ ИСТ НАСЛОВ 

Содржината на ракописот за учебното помагало “ЛИДЕРСТВО – Состојката која група ја 

прави тим а членовите лидери“ по предметот „Раководење и лидерство“, задолжителен предмет 

во VII семестар на I циклус на студии за студентите на студиските програми  на родовите на Воена 

академија, со неделен фонд на часови 2+1 и предметот „Раководење и командување“ и предметот 

за Курсот за стручно оспособување и усовршување за кандидатите за офицери на служби во 

Армијата, со неделен фонд на часови 2+2 и предмети: „Организација и менаџмент“ со фонд на 

часови 2+1 во 2 семетар за сите насоки и „Претприемништво“ со фонд на часови 2+1 во 2 семетар за 

сите насоки, 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 и дополнителна литература по наведените 

предмети за изведување на соодветните предавања и наменски е подготвен за изведување со 

постоечки материјали и опрема на Воената академија. Учебници со предвидената содржина во 

ракописот, а кои би биле соодветни на предвидената предметна програма и материјалите со кои 

располага Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, не постојат на останатите 

универзитети во земјава, иако постојат наставни предмети со ист или сличен наслов. 

Соодветно на тоа, сметаме дека овој ракопис за учебното помагало “ЛИДЕРСТВО – Состојката 

која група ја прави тим а членовите лидери“ е единствен, целосно и соодветно прилагоден за 

потребните на студентите од I циклус студии и Курсот за стручно оспособување и усовршување за 

кандидатите за офицери на служби во Армијата при Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ 

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

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

предметната програма. 

 

4. ОПИС НА СОДРЖИНАТА 

Приложениот ракопис за учебното помагало “ЛИДЕРСТВО – Состојката која група ја прави тим 
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а членовите лидери“ од авторот д-р Лазар Ѓуров, вонреден професор, вкупно содржи 275 страни 

текст, систематизиран во следните делови: Вовед, Глава I Личен развој на индивидуа, Глава II- Развој 

на група, Глава III- Лидерството како клучен фактор во развојот на групата и поединците, Глава IV - 

Анализа на влијанието на лидерството врз развојниот процес на тимот и неговите членови за 

ефективен менаџмент на организацијата, Користена Литература и Фусноти. 

Сите делови од предметниот ракопис се меѓусебно поврзани во една целина и опфаќаат 

соодветни теми од наведените предметни програми за кои авторот смета дека треба да бидат 

изучувани и анализирани од страна на студентите, а под менторство на предметниот наставник. 

Основна цел која авторот ја следи во подготовката на овој ракопис соодветствува со зададените цели 

во предметните програми, а тоа е стекнување на знаења во врска со раководењето, лидерството, 

развојот на индивидуи и групи и методологија на себеразвој и себеводење, за да можат самостојно 

да отпочнат процес на себеразвој и да развиваат групи кои во иднина ќе ги водат. 

Во првата глава - Личен развој на индивидуа, авторот на почетоткот се фокусира кон 

природата на развојот на индивидуата низ психолошката, социолошката и педагошката перспектива, 

при што истакнува дека развојниот процес на индивидуата е неразделив дел од секојдневното 

функционирање на индивидуата, со клучен акцент дека секое дејствување во чии рамки влегуваат и 

работните ангажмани на индивидуата претставува обид да се постигне реализација на своите 

потенцијали и постигнување на внатрешно исполнување и среќа.  

Во продолжение, кандидатот прави препознавање на процесите на социјално учење, кои 

континуирано и со своја научно оправдана законитост течат низ интезивните комуникациски циклуси 

во рамките на компаниите. Во рамките на дефинирањето на развојот посебен акцент е ставен на 

реалната ситуацијата во која е ставена секоја индивидуа после завршувањето на образованието. При 

тоа, согледано е дека единствена систематизирана средина за развој на индивидуата, всушност се 

организациите и компаниите во кои индивидуите ги извршуваат своите работни обврски.  

Следствено на тоа, од есенцијална важност за успешноста на процесот на развој на 

индивидуата е релацијата со својот надреден т.е лидер. Во овој сегемент, авторот прави 

систематизација на основните каратеристики кои еден лидер треба да ги поседува или развие кај 

себе, доколку сака успешно да го води процесот на воспитување и развој на индивидуите во текот 

на извршување на работните задачи.  

Во продолжение на оваа глава се прави истражување на мотивацијата и нејзината поврзаност 

со развојот и себереализацијата. Авторот тргнува од фундаменталните мотивациски теории, прави 

нивна анализа и многу успешно го препознава развојот како еден од базичните сили кои ја 

потикнуваат индивидуата да дејствува. Во овој сегмент елаборацијата опфаќа дескриптивна анализа 

на традиционалните и на новите мотивациони пристапи, при што се посочува нивнат аапликабилност 

преку практични примери.  

Уникатноста на стилот на учење и анализата на неколкуте систематизирани теоретски 

концепти за стилови на учење, се областа во која авторот ја продолжува елаборацијата. Способноста 

за учење и себеразвој, како лидерска и менаџерска особина ќе претставува гаранција дека сите 

индивидуи во организацијата ќе најдат место за себереализација, давајќи надпросечни резултати во 

извршувањето на работните обврски, искористувајќи ги своите потенцијали и квалитети. Процесот 

на индивидуален развој во рамките на оваа глава, е проучен и низ призмата на теориите на 

искуственото учење.   

Во понатамошното излагање, се забележува проучување на улогата на вредносниот систем 

како фактор кој во голема мера го одредува однесувањето и пристапот на индивидуата и ја нагласува 
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промената во вредносниот систем како еден од клучните аспекти во процесот на лична 

трансформација и развој на индивидуата. Тука, воедно, е и почетокот на последниот дел од првата 

глава на книгата „Лидерство“. Во неа е обработен процесот на развој на индивидуата од почетната 

состојба на „не знае дека не знае“ до крајната состојба на целосно усвојување на постигнатиот развој 

именувана како „не знае дека знае“, преку „Џохари прозорецот“ кој го опфаќа и симплифицира 

широкиот и сложен интерперсонален однос надреден-подреден т.е лидер-следбеник во текот на 

извршување на работните задачи и задолженија.  

Во втората глава - Развој на група, авторот ги проучува поимот и карактеристиките на групата. 

Се согледуваат основите за формирање на формални и неформални групи базирани на основните 

човекови потреби во сложеното општествено окружување. Во продолжение, приложено е детално 

проучување на групните улоги во кои влегуваат индивидуите додека работат во групите. Се истакнува 

важноста од поседување на свесност, од страна на лидерите, за овие различни групни улоги како и 

способност тие соодветно да се постават кон улогите, а особено кон предизвиците кои произлегуваат 

од сложените интеракции во кои учествуваат членови со различни групни улоги. На почетокот на овој 

дел од втората глава е обработена фазата на формирање. Во неа се проучени сите карактеристики 

на фазата и многу веројатните однесувања и внатрешни процеси на членовите на групата.  

Во продолжение авторот прави многу длабинско проучување на фазата на конфронтирање 

во групата. Деталното проучување на оваа фаза има особена важност бидејќи од неа зависи дали 

групата ќе премине во повисоките фази на развој. Во овој дел се опфатени традиционалниот и 

современиот поглед кон конфликтот во рамките на организацијата. Согледана е динамиката на 

интензивирање на конфликтите и нивното влијание врз организациското извршување. На крајот на 

проучувањето на фазата на конфронтирање направено е сеофатно проучување на личните стилови 

за справување со конфликти. За секој стил е направена анализа, истакнати се ситуациите кога 

конкретниот стил е добар за употреба, а кога тој нема да помогне во конструктивното и успешно 

надминување на конфликтите.  

Во продолжение, се проучени фазата на нормализирање и фазата на извршување. И за нив 

се согледани важните карактеристики и особености кои во следната глава ќе бидат од важно 

значење при проучувањето на соодветниот лидерски пристап.  

На крајот од овој дел од втората глава е обработена фазата на завршување и е истакната 

важноста за нејзниното успешно поминување. Кандидатот во продолжение прави многу значајна 

анализа и согледување на динамиката за поминување низ фазите. Дефинирањето на тимот и 

правањето на јасна дистинкција помеѓу термините група и тим се следниот аспект кој е проучен во 

овој дел од оваа докторска дисертација.   

Во последниот дел од втората глава авторот после проучувањето на развојниот циклус на 

групата своето истражување го продлабочува во сферата на специфичните појави кои се појавуваат 

во текот на нејзиниот развојен циклус. Во ова множество на појави се опфатени: групните норми, 

кохезивноста на тимот, конформизмот, групното едноумие, друштвеното поттикнување, социјалната 

мрзеливост и проучувањето на феноменот на моќ во групата. На почетокот се проучени групните 

норми и причините за нивно појавување, а потоа и појавата на конформизам и групно едноумие. 

Согледани се симптомите за негивно создавање и негативните ефекти што би ги имале врз 

квалитетот на групните одлуки. Во продолжение кандидатот ги проучува социјална мрзеливост и 

друштвеното поттикнување. Истакнати се условите во кои тие се манифестираат и нивното влијание 

врз ефикасноста и организациското однесување. На крајот е проучена појавата на моќ во групата. 

Направена е анализа на различните форми на моќ кои вообичаено се појавуваат во групен контекст 

како и нивната поврзаност со формалното и неформалното лидерство во групата. Сметаме дека 
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обработката на овие специфични групни појави е особено важна бидејки секој лидер мора во целост 

да ги разбира истите како би можел успешно да ги надминува сите предизвици кои произлегуваат 

од нив. 

Третата глава - Лидерството како клучен фактор за развој на групата и поединците е 

поделена на три дела. Во првиот дел е направено проучување на поимот и различните аспекти на 

лидерството, со посебен акцент кон трансформациското лидерство; во вториот дел е проучено 

лидерството како клучен фактор за развојот на поединецот и во третиот дел се прави проучување на 

лидерството како клучен фактор за развојот на групата. Во првиот дел е обработена природата на 

лидерството, преку дефинирање на поимот лидерство и согледување на истиот од повеќе аспекти. 

Тој прави споредба помеѓу лидерството и менаџментот, и бројните сличности и разлики кои постојат 

помеѓу нив и се задржува на теоријата за трансформациско и трансакциско лидерство. Во 

продолжение е направена анализа и лоцирање на личните карактеристики и вештини кои лидерот 

треба да ги поседува за да практикува успешно лидерство кое ќе даде резултати и во развојот на 

индивидуите и во развојот на групите. Во вториот дел од третата глава фокусот е ставен на 

лидерството како клучен фактор за поттикнување на развојот на индивидуата во рамките на 

организацијата. Проучен е концептот на развојно лидерство со пристапите кои се вклучени во него. 

Дополнително, авторот прави анализа на процесот на градење на релацијата помеѓу лидерот и 

следбеникот. Лоцирана е динамиката и фазите преку кои лидерот и следбеникот градат цврста 

релација, притоа посебно внимание е посветено на процесот на стекнување доверба. На крајот на 

овој дел е разработена улогата и важноста на конструктивниот фидбек во односот, како и начелата и 

принципите кои гарантираат негова успешна и продуктивна употреба. Во третиот дел од оваа глава 

е направено проучување на лидерството како клучен фактор за развојот на групата. На почетокот 

кандидатот ги потенцира предностите од примената на тимската структура во функционирањето на 

организацијата, како и резулататите од обемните истражувања во светски рамки во кои се согледува 

клучната важност на тимското лидерство и резултатите кои се добиваат од него. Во завршниот дел 

од оваа глава особено внимание е посветено на согледувањето на мерките и чекорите кои лидерот 

може да ги преземе во секоја од фазите на развој на групата, како и предизвиците и можните 

блокади кои можат да произлезат. Тука е направено одлично искористување на сознанијата од 

претходната глава, на што се надоврзани лидерските дејствувања како клучни аспекти во успешниот 

развој на групата. 

Четвртата глава - Анализа на влијанието на лидерството врз развојниот процес на тимот и 

неговите членови за ефективен менаџмент на организацијата, во најголема мера, е посветена на 

емпириското истражување кое авторот го има реализирано за потребите на оваа книга. На 

почетокот, на кратко се проучуваат современите теоретски пристапи на светски теоретичари кон 

истражувањето на развојот на индивидуите и тимовите во рамките на организациите. Посебен 

акцент е ставен на концептот наречен „организација која учи“, концепиран од  реномираниот светски 

теоретичар од областа на менаџментот, Piter Senge. Многу значајно за овој дел е што сите теоретски 

согледувања се поткрепени со изјави и искуства на менаџери кои функционираат во денешното 

окружување. Тие недвосмислено ја потврдуваат ургентната потреба од трансформација на 

денешните организации. Сите истакнуваат дека целосната фокусираност кон резултат и профит мора 

да се промени, дел од вниманието мора да биде насочено и кон развојот на индивидуите и тимот. 

Дури, оваа карактеристика на организациите да учат и да се развиваат ја сметаат за изразена 

конкурентска предност и гаранција која ќе и овозможи на организацијата долгорочна 

профитабилност и стабилност. Истражувањето цели да ја потврди главната хипотеза дека: 

Лидерството има клучно влијание на развојниот процес на групата и поединците во рамките на 
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ефективниот менаџмент во организација. Во продолжение, авторот го презентира емпириското 

истражување кое е спроведено во период од 8 месеци (од месец ноември 2010 година до месец јуни 

2011 година), во три компании кои функционираат во Република Македонија. Во истражувањето 

учествувале 230 испитаници и се пополнети вкупно 722 прашалници. Истакнат е научниот 

методолошки пристап и постапката по која е спроведено истражувањето. Наведена е статистичка 

структура на испитаниците кои учествуваа во истражувањето. Во продолжение, се објаснети сите 

користени инструменти и се дефинирани варијаблите кои се мерат преку истражувањето, во насока 

на проверка на поставените хипотези. Во завршниот дел од оваа глава која е посветена на 

спроведеното истражување е направена анализа на добиените резулатати за секој од користените 

инструменти. Добиените резултати во целост ја потврдуваат главната хипотеза и потхипотезите на 

ова истражување.  

Во рамките на Заклучокот, авторот, ги сумира заклучоците кои произлегуваат од целиот труд, 

апстрахирајќи ги најбитните сознанија во теоријата и практиката од областа на влијанието на 

лидерството врз развојот на тимот и неговите членови. Научно продлабочено, авторот нагласува 

дека секоја индивидуа во основата на своето дејствување и живеење ја има тенденцијата за 

постигнување на лична среќа и исполнетост. Тој нагласува дека овој аспект мора да влезе во свеста 

на лидерите кои ги водат современите организациски структури. Во прилог на ова тврдење е 

заклучокот дека во организациите веднаш мора да се почне со имплементација на најновите научни 

откритија во сферата на мотивацијата. Нагласено е дека современиот човек, денес, го движи 

потребата од автомонија, смислата на дејствување и личниот развој и усовршувањето. Авторот 

потенцира дека единствената гаранција за успехот на организациите е креирањето на внатрешна 

култура на учење и развој. Тој истакнува, дека доколку тоа не се случи, тогаш организациите ќе бидат 

неефикасни и неефективни и со голема веројатност ќе имаат кратка историја на постоење. Клучен 

момент во постигнувањето на оваа цел се компетентните лидери кои ќе бидат успешни во креирање 

на знаење, во развивање на вештини и во постигнување на позитивни емоционални состојби кај 

членовите на нивната организација. Врз основа на проучените содржини, авторот констатира дека 

тимот како структура има свој огромен потенцијал, но во исто време во себе крие огромна опасност. 

Само лидерите кои ги знаат законитостите на функционирање на тимовите ќе бидат способни да ги 

препопознаат и соодветно да одговорат на предизвиците кои произлегуваат од секоја фаза на 

групната динамика, ќе можат да ги искористат потенцијалите на тимовите и да креираат организации 

во кои индивидуите ќе се реализираат себеси. Успешни лидери ќе бидат оние кои ќе успеат да 

направат баланс помеѓу користењето на формалната моќ и креирањето на блиски релации базирани 

на доверба со своите подредени. Во продолжение, авторот ги наведува емпириските резултати и 

заклочоците до кои дошол преку дискриптивната анализа и преку согледување на меѓузависноста 

на варијаблите. На крајот од заклучоците се наведуваат насоки преку кои во иднина може да се 

работи на директно подобрување на состојбите во овој сегмент на функционирање на 

организациите. 

ЛИТЕРАТУРАТА која е користена во овој труд содржи 174 библиографски единици, во 

најголем број од странски автори, а дел од домашни автори. Користената литература во поголем дел 

е објавена по 2000 година, со исклучок на одделни капитални дела објавени пред тоа.  

 

 

      ЗАКЛУЧОК 

 Врз основа на понудената содржината и оценката за квалитетот и соодветноста на 
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третираните теми релевантни на областа „Раководење и лидерство“, Рецензентската комисија 

оценува дека поднесениот ракопис од авторот д-р Лазар Ѓуров, вонреден професор  под наслов 

“ЛИДЕРСТВО – Состојката која група ја прави тим а членовите лидери“, 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 “ЛИДЕРСТВО – 

Состојката која група ја прави тим а членовите лидери“ изготвен од авторот д-р Лазар Ѓуров, 

вонреден професор. 

 

2. Да го одобри користењето на ракописот “ЛИДЕРСТВО – Состојката која група ја прави тим а 

членовите лидери“ изготвен од авторот д-р Лазар Ѓуров, вонреден професор  како 

задолжително учебно помагало по предметите: „Раководење и лидерство“ од I циклус на 

студии и „Раководење и командување“ на Курсот за стручно оспособување и усовршување 

за кандидатите за офицери на служби и како дополнително учебно помагало по предметите 

„Организација и менаџмент“ и „Претприемништво“ од I циклус на студии, на Воена 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје 

 

Место и датум:    

Скопје,14.4.2022 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

     1. д-р Љубомир Дракулевски, редовен професор, с.р. 

 

     2. д-р Ангелина Танева Вешоска, научен советник,с.р.  

   

 

 


