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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ЗА НАСТАВНО - НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ НАУКИ ЗА НАУЧНО ПОЛЕ: 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО, НАУЧНА ОБЛАСТ: ТЕОРИЈА НА 

ИНФОРМАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ, АНТЕНИ И ПРОСТИРАЊЕ НА БРАНОВИ 

И РАДИОКОМУНИКАЦИЈА 

 

Врз основа на член 132, став 1-5, од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија”, бр. 35/08, 103/08, 26/09) и Законот за Воена академија („Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 83/09) Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски” - Скопје на својата Седница одржана на 25.12.2014 година со Одлука бр. 03-

17/210 од 31.12.2014 година и Измена на Одлука бр. 03-15/3 од 30.01.2015 година, нè избра за членови 

на рецензентска комисија за избор на наставник за наставно - научните области на техничко-

технолошките науки за научно поле: телекомуникациско инженерство, научна област: 

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

радиокомуникација. На конкурсот објавен во весникот „Дневник” и „Коха” од 16.12.2014 година 

за избор за наставник за овие области се пријави кандидатот д-р Митко Богданоски, доцент, 

потполковник.  

Врз основа на поднесените документи, приложените трудови и познавањето на кандидатот, 

согласно член 132 од Законот за високото образование, Рецензентската комисија го поднесува 

следниов 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Кандидатот д-р Митко Богданоски е роден на 04.03.1977 година во Струга, Република 

Македонија. Основно образование завршил во с. Луково, а средно образование завршува во ЕМУЦ 

„Св. Наум Охридски“, во Охрид. Во 2000 година дипломира на Воената академија во Скопје и се 

здобива со звање Офицер за врски.  

Постдипломски студии - магистратура завршува во 2006 година, на Факултетот за електротехника 

и информациски технологии – Институт за телекомуникации, во Скопје. Со одбрана на 

магистерскиот труд под наслов ,,Роаминг помеѓу мобилниот WiMAX (IEEE 802.16e) и 3G (UMTS)” 

стекнува научно звање магистер по електротехнички науки – насока телекомуникации.  

На 13.04.2012 година, на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје, ја 

одбрани докторската дисертација со наслов “Методи за подобрување на безбедноста кај 

безжичните комуникациски мрежи” и се стекна со научно звање доктор по технички науки. 

За време на студиите се здобивa со повеќе награди за најдобар студент/ученик, а се здобива и со 

награди од регионални и државни натпревари од областите на своето школување. 

Од 2000 година е активно воено лице на служба во Армијата на Република Македонија (АРМ). Од 

2000 до 2010 година извршува повеќе должности во Центарот за електронско извидување и тоа: 

Командир на вод; Командир на чета; Началник на секцијата за операции, планирање и обука (С-3) 

и Заменик командант.  

Од 2010 година е вработен во Воената академија во Скопје. 

Со одлука на Матичната комисија за Воена академија, во 2009 година е избран за соработник-

асистент по предметот Основи на електротехниката, а со одлука на ННС на Воената академија, 

од мај 2011 е избран и за соработник-асистент по предметите Телекомуникациски мрежи и Радио-

телекомуникациски системи. Со одлука на ННС на Воената академија, од август 2011 година е 

избран за Виш предавач за предметот Телекомуникации во одбранбено безбедносниот систем. 



 

На 24.08.2012 година на Воената академија е избран за доцент во научното поле електротехника и 

телекомуникациско инженерство.  

Има објавено повеќе научни и стручни трудови во земјата и во странство од областите што 

се предмет на неговиот интерес. Кандидатот одлично го познава англискиот јазик и има одлични 

познавања од компјутерската техника. 

I Наставно-образовна дејност 

Кандидатот д-р Митко Богданоски одговорно, стручно, квалитетно и креативно ја организира и 

изведува наставата на првиот циклус на студии (додипломски) на Воената академија во наставно-

научната област Технички науки. Тој, од последниот избор на Воената академија ги покрива 

предметите: Основи на електротехниката (ОЕ) (три семестра предавања и еден семестар вежби), 

Телекомуникации во одбранбено-безбедносниот систем (ТОБС) (два семестра-предавања), 

Телекомуникациски мрежи (ТКМ) (еден семестар предавања и еден семестар вежби), 

Компјутерски системи и мрежи (КСМ) (два семестра-предавања), Безбедност во комуникациско-

информатичките системи (БКИС) (два семестра-предавања), и Радио-телекомуникациски 

системи (РТС) (еден семестар-вежби). 

Кандидатот изведува предавања и во втор циклус на студии на Воената академија, каде изведува 

дел од наставата за предметите Тероризам и асиметрични закани (ТАЗ) (еден семестар предавања), 

Глобализација и безбедност (ГИБ) (еден семестар) и Моделирање и операции и решавање на 

безбедносни проблеми (МОРБП) (еден семестар предавања). 

Кандидатот од последниот избор воведува три нови предмети на Воената академија и тоа: 

Телекомуникации во одбранбено-безбедносниот систем, Компјутерски системи и мрежи, 

Безбедност во комуникациско-информатичките системи. 

По предметот Телекомуникации во одбранбено-безбедносниот систем воведува интерна скрипта 

со предавања. 

Наставно-образовната дејност на д-р Митко Богданоски од последниот избор се гледа и во држење 

на клиничка настава (предавања и вежби) на Електротехничкиот факултет во Радовиш и Штип при 

УГД за предметот од прв циклус Електроника (ЕЛК) (еден семестар), како и на Европскиот 

универзитет и тоа во втор циклус за предметите Безжични мрежи (БМ) (два 

семестри)„Дистрибуирани компјутерски системи“ (два семестри), Напредни IP мрежи (НИПМ) 

(два семестра) и во прв циклус за предметите: Мрежни уреди и администрација (МУА) (два 

семестра), Мрежни протоколи (МП) (еден семестар) и Проектирaње на компјутерски мрежи 

(ПКМ) (три семестра), Оперативни системи (ОС) (два семестар) како и во 

менторирањето/коменторирање при изработка на повеќе од 20 дипломски работи, 2 магистерски 

трудови и 1 специјалистички труд. Д-р Богданоски исто така е член на комисија на повеќе од 30 

дипломски работи, 5 магистерски трудови и 5 специјалистички трудови. 

Истиот е ангажиран и на втор циклус на студии на Евро-Балкан Универзитетот, по предметот 

Позитивно Хакерсто (ПХ) (еден семестар). 

Во наставата на воведува и 3 (три) софтверски алатки во едукацијата на питомците/студентите на 

Воената академија (OPNET IT Guru Academic Edition и OPNET Modeler, Cisco Packet Tracer и 

Pathloss 5.0), како и многу други симулациски алатки. 

II Научно-истражувачка работа 

Во делокругот на научно-истражувачката работа, од последниот избор до сега,  кандидатот има 

објавено повеќе научни трудови, меѓу кои: 1 печатена книга издадена во странска издавачка куќа, 

1 поглавје во книга издадена во странска издавачка куќа, 3 печатени труда во престижни 

меѓународни  списанија со фактор на влијание, 3 печатени труда во други меѓународни научно 

списанија индексирани во INSPEC, EI Compendex, EBSCO, DBLP итн, 3 научни труда објавени на 



 

конференции и зборници индексирани во SCOPUS/SCImago, 6 објавени трудови во зборници на 

трудови на меѓународни конференции, 4 објавени трудови во зборници на трудови на домашни 

научни конференции и 2 труда објавени на домашна стручна конференција. Исто така, голем дел 

од неговите трудови се цитирани во трудови со фактор на влијание, патенти и стандарди, меѓу кои 

има цитираност во три списанија со фактор на влијание според Web of Science (Thompson Reuters) 

и 7 списанија со фактор на влијание според SCOPUS/SCImago.  

Дополнително на тоа, кандидатот е во уредувачки одбор на неколку реномирани списанија, како 

што се: 

 International Journal of Information Processing and Management ((Scopus, SCImago Journal 

& Country Rank 2012 (SJR 0.35)), 

 Journal of Next Generation Information Technology ((Scopus, SCImago Journal & Country 

Rank 2012 (SJR 0.3)), 

 American Journal of Computation, Communication and Control, 

 International Journal of Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. 

Д-р Богданоски, исто така, е во организациски и програмски одбор на повеќе меѓународни и 

домашни конференции, научни и стручни собири, меѓу кои и: 

 NATO Advanced Training Course – “Terrorist Use of Cyberspace”, Ohrid, Macedonia, 08-

12 December 2014. 

 NATO Advanced Training Course – “NATO Regional Summer School on Cyber Defence 

(NATO RSSCD)”, Ohrid, Macedonia, 20-26 October, 2013. 

 Computer Emergency Response Team (CERT – CIRT - CSIRT), (Present cooperation among 

regional CERTs, and how it could be further enhanced) (IRC-05-P) – RACVIAC, Мај 2014,  

 11-та Меѓународна конференција ЕТАИ 2013, Септември 2013, 

 1-ва Mеѓународна научна конференција на тема:„Влијанието на научно – 

технолошкиот развиток во областа на  правото, економијата, културата, образованието 

и безбедноста во Република Македонија“, 2013 

 8th International Conference on Advanced Information Management and Services, April 1-3, 

2013, Seoul, Korea, 

 MILCON’12 – научно-стручна конференција, 2012. 

 7th International Conference on Advanced Information Management and Services, Nov 29-

Dec 1, 2011, Jeju, Korea, 

На неколку пати бил и модератор на сесии на конференции. Има одржано и неколку поканети 

предавања на неколку активности од неговата област. Исто така, има извршено и рецензија на 

повеќе меѓународни и национални конференции и списанија, како и списанија со фактор на 

влијание меѓу кои: 

 KSII Transactions on Internet and Information Systems (со фактор на влијание) – 10 

рецензии,  

 International Journal of Communication Systems / Wiley (со фактор на влијание) – 1 

рецензиja, 

 International Journal of Network Security (со фактор на влијание) – 3 рецензии,  

 Journal of Next Generation Information Technology (со фактор на влијание) – 2 

рецензии,  

 ETAI 2013- International Conference, 2013, Ohrid, Macedonia – 3 рецензии, 

 Втора меѓународна научна конференција „Влијанието на научно – технолошкиот 

развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста 

во Република Македонија“ 2014 – 5 Рецензии, 

 MILCON’12 – научно-стручна конференција – 4 рецензии. 

Кандидатот бил рецензент во две комисии за избор на наставници и соработници. 



 

Покрај тоа, д-р Богданоски кандидатот е вклучен во Проектот на Владата на РМ (Превод на 500 

стручни, научни книги и учебници). Истиот врши рецензија на следните преведни книги. 

1. Spoken Language Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development, 

2. Modern Compiler Implementation in Java, 

3. Introduction to electrodynamics,  

4. The C++ Programming Language, Special Edition. 

III Стручно-апликативна дејност и организационо-развојна дејност,  

Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските активности на кандидатот, 

треба да се истакне дека д-р Митко Богданоски бил член и активно учествувал во работата на 

повеќе работни групи формирани од Министерството за одбрана и Армијата на Република 

Македонија и тоа за стандардизација, трансформација, обука, операции, како и во областа на 

електронското војување. 

Кандидатот, исто така, учествувал и во повеќе работни групи, комисии и активности во Воената 

академија, како што е активно учество на летниот кампус, учество во работната група за 

изготвување на елаборати за акредитација за прв, втор и трет циклус, учество во работната група 

за кризен менаџмент, заштита и спасување назначена од Владата на РМ, учество во повеќе 

комисии за прием на питомци и студенти на Воената академија, учество во меѓународен високо-

образовен-безбедносен проект „Летен кампус“, учество во работна група за изработка на програма 

за спроведување на прва почетна обука за проценувач итн. 

Кандидатот е ментор на 17 класа питомци на Воената академија. 

Тој во периодот од неговиот избор учестувал на неколку стручни стручно-специјалистички обуки 

како дел од организацискиот одбор и како поканет предавач. Како дел од организацискиот одбор е 

анггажиран на следните активности: 

 Computer Emergency Response Team (CERT – CIRT - CSIRT), (Present cooperation among 

regional CERTs, and how it could be further enhanced) (IRC-05-P) – RACVIAC, Мај 2014,  

 NATO Advanced Training Course – “NATO Regional Summer School on Cyber Defence 

(NATO RSSCD)”, 20-26 October, 2013. 

 NATO Advanced Training Course – “Terrorist Use of Cyberspace”, Ohrid, Macedonia, 08-

12 December 2014. 

 MILCON’12 – научно-стручна конференција, 2012. 

Исто така, д-р Богданоски има реализирано неколку поканети пленарни предавања на 

вакви активности, меѓу кои и покането предавање на: 

 NATO Advanced Training Course – “Terrorist Use of Cyberspace”, Ohrid, Macedonia, 08-

12 December 2014. 

 NATO Advanced Training Course – “NATO Regional Summer School on Cyber Defence 

(NATO RSSCD)”, 20-26 October, 2013. 

 Имплементација на меѓународното хуманитарно право при современите НАТО-

операции, Регионална обука, Скопје, Р. Македонија, Јуни 2014 

 Арапска пролет и ефектите по безбедноста во регионот на Југоисточна Европа, Скопје, 

Р. Македонија, Април 2014 

 Корпоративната безбедност и заштита од сајбер криминал во банкарскиот сектор, 

Маврово, Р. Македонија, Април, 2014 

 Арапската пролет-научени лекции и ефектите на регионално и глобално рамниште, 

Скопје, Р. Македонија, Ноември 2013 



 

 Енергетската безбедност како дел од мозаикот на националната безбедност и 

меѓународната безбедност, Скопје, Р. Македонија, Септември 2014 

 Новиот стратешки концепт на НАТО, Република Македонија и современите 

предизвици,Скопје, Р. Македонија, Февруари 2013 

 

Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р Митко Богданоски, во 

периодот до последниот избор во наставно-научно значење: 

Conference Papers 

1. “Mitigating Methods against the Effects of the ICMP Smurf Attack on Wireless Networks”, A. 

Toshevski, M. Bogdanoski, CITYR’11, 30.09-02.10, Skopje, R. Macedonia. 

2. “Identity Theft and methods to Mitigate the Effects of this Attack”, J. Smiljanoska, M. 

Jankovska, M. Bogdanoski, CITYR’11, 30.09-02.10, Skopje, R. Macedonia. 

3. “Review and Analysis of Wireless Sensor Networks with Special Emphasis on the ZigBee 

protocol performances”, B. Mihajlov, M. Bogdanoski, S. Gelev, CITYR’11, 30.09-02.10, Skopje, 

R. Macedonia. 

4. “Integration of RFID and WSN for Implementation in Medicine”, B. Kumpanijoska, M. 

Bogdanoski, CITYR’11, 30.09-02.10, Skopje, R. Macedonia. 

5. “Novel Model of Adaptive Module for Security and QoS Provisioning in Wireless 

Heterogeneous Networks”, M. Bogdanoski, T. Suminoski, A. Risteski, X International Conference 

ETAI 2011, Ohrid, R. Macedonia, September 16-20. 

6. “Routing Algorithms For Real-Time Services In MANET”, Boris Mihajlov, Dimitar Sazdovski, 

Mitko Bogdanoski, Saso Gelev, CITYR’10, June 11-13, Ohrid, R. Macedonia. 

7. “Statistical QoS Routing For IEEE 802.11 Ad Hoc Networks With Multiple Hops”, Donco 

Borisov, Ognance Ognanov, Mitko Bogdanoski, Saso Gelev, CITYR’10, June 11-13, Ohrid, R. 

Macedonia. 

8. “802.11n Performance Comparison for Different Classes Of Wireless Networking Devices”, 

Nebojsa Skrbina, Mitko Bogdanoski, Saso Gelev, CITYR’10, June 11-13, Ohrid, R. Macedonia. 

9. “DoS Attacks In Wireless Networks and Methods For Mitigating Their Effects”, Elena Koneska, 

Jasminka Sukarovska – Kostadinovska, Mitko Bogdanoski, Saso Gelev, CITYR’10, June 11-13, 

Ohrid, R. Macedonia. 

10. “Frequency Hooping Methods Against Jamming Attacks” - Verce Cvetanoska, Mitko 

Bogdanoski, Saso Gelev, CITYR’10, June 11-13, Ohrid, R. Macedonia. 

11. “Comparation and possibilities of QKD techniques”, T. Suminoski, M. Kukuseva, M. 

Bogdanoski, A. Risteski, 9
th
 National Conference with International Participation - ETAI 2009, 

Ohrid, R. Macedonia, September 26-29. 

12. “Authentication, Authorization and Accounting provided by Diameter protocol”., M. 

Bogdanoski, P. Latkoski, T. Suminoski, A. Risteski, 9
th
 National Conference with International 

Participation - ETAI 2009, Ohrid, R. Macedonia, September 26-29. 

13. “Performance Analysis of IEEE 802.16e Security Key Management Protocol”, P. Latkoski, M. 

Bogdanoski, A. Risteski, B. Popovski, The 12th International Symposium on Wireless Personal 

Multimedia Communications (WPMC 2009), Sendai, Japan, September 7-10 Sept. 2009. 



 

14. “IEEE 802.16 Security Issues: A Survey”, Mitko Bogdanoski, Pero Latkoski, Aleksandar Risteski, 

Borislav Popovski, Submitted for 16th Telecommunications Forum TELFOR 2008, 25-27 November 

2008, Belgrade, Serbia. 

15. “Macedonian Security and Defence R&D Management - IT Policy and Strategy” – MSc Mitko 

Bogdanoski, Robertino Chontev, MSc Elenior Nikolov - INTERNATIONAL CONFERENCE -

“Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts and Models” June 29-31, 2008, Varna, 

Bulgaria. 

16. “Roaming between mobile WiMAX (IEEE802.16e) and 3G”, Msc M.Bogdanoski, 8
th
 National 

Conference with International Participation - ETAI 2007, Ohrid, R. Macedonia, September 19-21. 

17. “Security aspects in WPAN”, T. Kasapinov, M. Bogdanoski, 6
th
 National Conference with 

International Participation – ETAI 2003, Ohrid, R. Macedonia, September 17-21, 2003, T82-T90 

 

Други трудови објавени на конференции во земјата и во странство 

1.  “Dynamic Investigation of Pressure Activated Firing Pin for Mine-Explosive Devices”, Drage 

PETRESKI, Elenior NIKOLOV, Andrej ILIEV, Mitko BOGDANOSKI – 4
th
 Balkan Mining 

Congress, 18
th
 – 20

th
 October 2011, Ljubljana, Slovenia. 

2. “Defence R&D Management Influence On The Security Of Republic Of Macedonia”, Elenior 

Nikolov, Mitko Bogdanoski, Robertino Chontev, Drage Petrevski – Conference for Security, 

Ecological Security, and Challenges  of the Republic of Macedonia, September 17-18, 2010, Ohrid, 

R. Macedonia. 

3. “R&D National Policy in the Republic of Macedonia According to the Security Related and 

Generally R&D Scene – Current Status and Shortfalls”, MSc Elenior Nikolov, MSc Mitko 

Bogdanoski, Roberino Chontev, E. Stoichkova, Z. Ivanovski, Proceedings of the Internettional 

Conference – “Business and Science for Security and Defence R&D”, Bulgaria, Sofia, 14-15 May, 

2009. 

4. “Security and Military R&D policy in Republic of Macedonia (Proposal)”, Roberino Chontev, 

MSc Mitko Bogdanoski, MSc Elenior Nikolov, Maja Moneva, MSc Aleksandra Stankovska -  

Project “Management of Security Related R&D in support of Defence Industrial Transformation, 

NATO" – SfP 982063. 

5. “Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts and Models of Republic of 

Macedonia” – MSc Elenior Nikolov,  MSc Mitko Bogdanoski, Robertino Chontev - 

INTERNATIONAL CONFERENCE -“Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts 

and Models” June 29-31, 2008, Varna, Bulgaria. 

6. “Dual-Use and Conversion of Defense R&D in Germany” - MSc Mitko BOGDANOSKI, MSc 

Elenior NIKOLOV, INTERNATIONAL CONFERENCE – “Management of Security related R&D 

of Defence Industrial Transformation” November 01-03, 2007, Bucharest, Romania. 

7. „Macedonian Defense Market and Transformation” Elenior Nikolov, Mitko Bogdanovski MSc, 

Robertino Chontev, Zoran Ivanovski PhD – INTERNATIONAL CONFERENCE -“Policy and 

Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation” June 28-29, 2007, 

Sofia, Bulgaria. 

 

 

 

 



 

Преглед на објавените научни и стручни трудови и дела на доцент д-р Митко Богданоски, во 

периодот по изборот во последното наставно-научно значење: 

 

Научни книги објавени во странство 

1. Cyber Operation – а Permanent Part of the Global Terror”, Mitko Bogdanoski, Aleksandar 

Risteski, Marjan Bogdanoski, LAP Lambert Academic Publishing, Germany, January 2014. 

Дел од научни книги објавени во странство 

 

1. "Cyber Security Issues of Telecommunication Infrastructure", Aleksandar Risteski, Mitko 

Bogdanoski, Marjan Stoilkovski, Miroslav Jovanovic, Chapter, Book: Cyber Security and Resilance 

Policy Framework, IOS Press, NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and 

Communication Security, September 2014.  

 

Трудови објавени во списанија со фактор на влијание 

1. “Analysis of the WSN MAC Protocols under Jamming DoS Attack”, B. Mihajlov, M. 

Bogdanoski, International Journal of Network Security, Vol.16, No.4, PP.304-312, July. 2014, 

((Scopus, SCImago Journal & Country Rank 2012 (SJR 0.473)), (ICV 2012 20.02), (Universal 

Impact Factor 2012 - 1.392) 

2. “Analysis of the SYN Flood DoS Attack”, M. Bogdanoski, T. Shuminoski, A. Risteski, 

International Journal of Computer Network and Information Security, June 2013, 8, 1-11. (ICV 

2012 6.50, Цитиран во базата на Web of Science (Thompson Reuters), ISI 0,06 http://www.mecs-

press.org/news/citation/image/ijcnis-sci20131.jpg и http://www.mecs-

press.org/news/citation/image/ijcnis-sci20132.jpg). 

3.  “Wireless Network Behavior under ICMP Ping Flood DoS Attack and Mitigation Techniques”, 

Mitko Bogdanoski, Aleksandar Risteski, International Journal of Communication Networks and 

Information Security (IJCNIS), Vol. 3, No. 1, April 2011. (Scopus, SCImago Journal & Country 

Rank 2011 (SJR 0.627)) 

 

Трудови објавени во меѓународни списанија 

1. “Performance Analysis of Statistical QoS Routing Schemes for Multihop Wireless Ad Hoc 

Networks”, M. Bogdanoski, D. Bogatinov, S. Gelev,  International Journal of  Future Generation 

Communication and Networking, Vol.7, No.5, October 2014 

2. “Novel First Responder script as a Tool for Computer Forensics”, M. Stoilkovski, M. 

Bogdanoski, A. Risteski,  International Journal of Advances in Computer Science and its 

Applications – IJCSIA, Vol.4, Issue.1, January 2014 

3. “Cyber Terrorism – Global Security Threat”, M. Bogdanoski, D. Petreski, Contemporary 

Macedonian Defence - International Scientific Defence, Security and Peace Journal; 13(24):59-72, 

July 2013. 

 

Трудови објавени на индексирани меѓународни конференции (зборници)  

1. “Power Control as an Effective Method against Low Power Jamming Attack”, M. Bogdanoski, 

A. Risteski, P. Latkoski, T. Shuminoski, CICSYN2014, Sixth International Conference on 

Computational Intelligence Communication Systems and Networks, 27 – 29 May, 2014, IEEE 

((Scopus, SCImago Journal & Country Rank 2012 (SJR 0.11)) 

2. “Steganalysis – a Way Forward Against Cyber Terrorism”, M. Bogdanoski, A. Risteski, S. 

Pejoski, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, IEEE Conference, 20-22 November 2012, 

((Scopus, SCImago Journal & Country Rank 2012 (SJR 0.1)) 



 

3. “IEEE 802.11 WLAN Behavior under RTS flood DoS attack”, P. Stojanoski, M. Bogdanoski, A. 

Risteski, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, IEEE Conference, 20-22 November 2012, 

((Scopus, SCImago Journal & Country Rank 2012 (SJR 0.1)) 

 

Трудови објавени на меѓународни конференции (зборници) 

1. “Novel First Responder script as a Tool for Computer 

Forensics”, M. Stoilkovski, M. Bogdanoski, A. Risteski, International Conference on 

Advances in Computing, Electronics and Communication ACEC – 2013, Zurich, Switzerland, 12 – 

13 October, 2013 

2. “Computer Incidents Analysis based on Live Response Script”, M. Stoilkovski, M. Bogdanoski, 

XI International Conference ETAI 2013, Ohrid, R. Macedonia, September 26-28. 

3. “Performance Evaluation of IEEE 802.15.4 under Jamming DoS Attack”, B. Mihajlov, M. 

Bogdanoski, XI International Conference ETAI 2013, Ohrid, R. Macedonia, September 26-28. 

4. “Numerical Simulation of Vehicle Passage Over Obstacles on the Road”, E. Nikolov, M. 

Bogdanoski, S. Gelev, XI International Conference ETAI 2013, Ohrid, R. Macedonia, September 26-

28. 

5.  “TCP-SYN Flooding Attack in Wireless Networks”, Mitko Bogdanoski, Tomislav Shuminoski, 

Aleksandar Risteski, Innovations on Communication Theory, INCT 2012, Istanbul, TURKEY, 

October 3-5, 2012 

6. “Индустриски сајбер напади – Глобална безбедносна закана”, Митко Богданоски, 

Александар Ристески, Марјан Богданоски, Интернационална конференција “Лицата на 

кризата”, Европски универзитет – Скопје, Р. Македонија, 09.03-10.03.2012  

 

Трудови објавени во домашни конференции (зборници) 

 

1. “Reply напад и метод за намалување на ефектите на овој напад кај безжичните мрежи”, 

Магдалена Тренчевска, Александар Јовановски, Митко Богданоски, CITYR’12, 21.09-

23.09.2012, Скопје, Р. Македонија  

2. “DDoS напади и DDoS напади врз DNS”, Александар Николовски, Митко Богданоски, 

CITYR’12, 21.09-23.09.2012, Скопје, Р. Македонија 

3. “Безбедна употреба на безжични ад-хок мрежи”, Илија Апостолов, Митко Богданоски,  

CITYR’12, 21.09-23.09.2012, Скопје, Р. Македонија 

4. “UDP напади со преплавување”, Елена Ристеска, Митко Богданоски, CITYR’12, 21.09-

23.09.2012, Скопје, Р. Македонија 

5. Сајбер нападите како најсовремени закани врз воените операции и критичната 

инфраструктура”, Митко Богданоски, Марјан Богданоски, Елениор Николов, Драге 

Петрески, научно-стручна конференција, MILCON’12, Скопје, Р. Македонија, 14.05.2012 

6. “Преговарањето како техника за решавање на конфликти”, Валентина Симонова, Митко 

Богданоски, научно-стручна конференција, MILCON’12, Скопје, Р. Македонија, 14.05.2012. 

 

 

 



 

ТРУДОВИ ОД КАНДИДАТОТ КОИ СЕ ЦИТИРАНИ ВО СПИСАНИЈА СО ФАКТОР НА 

ВЛИЈАНИЕ 

 

1. Bogdanoski, M., Latkoski, P., Risteski, A., & Popovski, B. (2008). IEEE 802.16 security issues: a 

survey. TELFOR 2008, Telecommunication forum, Belgrade, Serbia, 2008 

Цитиран во повеќе од 30 трудови.  

 

Цитираност во списанија со фактор на влијание: 

1. Yong Lee, Goo Yeon Lee, Hwa Jong Kim And Choong Kyo Jeong, “Performance Analysis Of 

Authentication And Key Distribution Scheme For Mobile Multi-Hop Relay in IEEE 802.16j”, 

Personal And Ubiquitous Computing, Springer-Verlag London Limited, 28 July 2011 – 2011 JCR 

0.938 (Web of Science (Thompson Reuters), (Scopus, SCImago Journal & Country Rank 

2011 (SJR 0.94)) 
2. Chauhan, Naveen, and Rakesh Kumar Yadav. "Security Analysis of Identity Based Cryptography 

and Certificate Based in Wimax Network Using Omnet++ Simulator." In Advanced Computing & 

Communication Technologies (ACCT), 2012 Second International Conference on, pp. 509-512. 

IEEE, 2012. (Scopus, SCImago Journal & Country Rank 2012 (SJR 0.1)) 

 

Други поважни цитирања на овој труд: 

3. Xianbin Wang, “Method and apparatus for wireless security enhancement using multiple 

attributes monitoring, continuous and interleaved authentication, and system adaption”, US 

Patent, Publication number CA2799974 A1, Application number, CA 2799974, Jun 29, 2013 

4. Liaison letter from IEEE 802 to ISO/IEC JTC1 SC6 and its National Body members 

in relation to N14436, IEEE P802.11 Wireless LANs, doc.: IEEE 802.11-10/1358r2r2, Nov 2010 

– IEEE 802.11 Standard documentation 

 

2. B. Mihajlov and M. Bogdanoski, “Overview and analysis of the performances of ZigBee-based 

wireless sensor networks” International Journal of Computer Applications, vol. 29, no.12, 

pp.28–35, Sept. 2011 

Цитиран во повеќе од 15 трудови.  

Цитираност во списанија со фактор на влијание: 

1. Ma, Xia Xia, Ling Xia Su, Shao Dong Lv, Mei Xu, and Cong Ying Huang. "Advanced ZigBee 

Routing Strategy of Offshore Wind Monitoring System." In Applied Mechanics and Materials, 

vol. 635, pp. 648-653. 2014. (Scopus, SCImago Journal & Country Rank for 2013 0.13) 

2. Toshinori Takabatake, Power Consumption on Topologies for a Sensor-based Home Network, 

IAENG International Journal of Computer Science, 39:3, IJCS_39_3_10, August  2012 (Scopus, 

SCImago Journal & Country Rank for 2012 0.29) 

3. Mihajlov, B., & Bogdanoski, M. Analysis of the WSN MAC Protocols under Jamming DoS 

Attack. International Journal of Network Security, Vol.16, No.4, PP.304-312, July. 2014 

(Scopus, SCImago Journal & Country Rank for 2012 0.47) 

4. M. Hussnain, M. Sharjeel, S. R. Chaudhry, S. A. Hussain, I. Raza and J. S. Mirza, "Investigating 

Multi-Topological ZigBee Based Wireless Sensor Network in Precision Agriculture", Journal of 

Basic and Applied Scientific Research, vol. 3, No.2, pp. 195-201. 2013, Цитиран во Web of 

Science (Thompson Reuters), http://science.thomsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2090-4304 
 

3. Mitko Bogdanoski, Aleksandar Risteski, “Wireless Network Behavior under ICMP Ping Flood 

DoS Attack and Mitigation Techniques”, International Journal of Communication Networks 

and Information Security (IJCNIS), Vol. 3, No. 1, April 2011. 

Цитиран во повеќе од 10 трудови.  

Цитираност во списанија со фактор на влијание: 

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2090-4304
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2090-4304


 

1. Tyagi, S. S. "Analysis of Techniques for Mitigating DoS Attacks in MANET." International 

Journal of Engineering 2.4 (2013). (Scopus, SCImago Journal & Country Rank for 2012 

0.22) 

 

4. “Analysis of the SYN Flood DoS Attack”, M. Bogdanoski, T. Shuminoski, A. Risteski, 

International Journal of Computer Network and Information Security, June 2013, 8, 1-11. 

(ICV 2012 6.50, Цитиран во базата на Thompson Reuters, ISI 0,06 http://www.mecs-

press.org/news/citation/image/ijcnis-sci20131.jpg и http://www.mecs-

press.org/news/citation/image/ijcnis-sci20132.jpg). 

 

Цитиран во повеќе трудови.  

Цитираност во списанија со фактор на влијание: 

1. Zhijun Wu, Guang Li, Meng Yue, Hualong Zeng, DDoS: Flood vs. Shrew, Journal of Computers, 

Vol 9, No 6 (2014), 1426-1435, Jun 2014, doi:10.4304/jcp.9.6.1426-143 (Scopus, SCImago 

Journal & Country Rank for 2012 0.22) 

2. Latif, Rabia, Haider Abbas, and Saïd Assar. "Distributed Denial of Service (DDoS) Attack in 

Cloud-Assisted Wireless Body Area Networks: A Systematic Literature Review." Journal of 

medical systems 38, no. 11 (2014): 1-10. 2013 JCR 1.372 (Web of Science (Thompson 

Reuters)) (Scopus, SCImago Journal & Country Rank for 2012 0.6) 

3. Zlomislic, Vinko, Kresimir Fertalj, and Vlado Sruk. "Denial of service attacks: An overview." 

In Information Systems and Technologies (CISTI), 2014 9th Iberian Conference on, pp. 1-6. 

IEEE, 2014. (Scopus, SCImago Journal & Country Rank for 2012 0.11) 

 

 

Учество на научен собир 

1.  “Steganalysis – a Way Forward Against Cyber Terrorism”, M. Bogdanoski, A. Risteski, S. 

Pejoski, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, IEEE Conference, 20-22 November 2012, 

Belgrade, Serbia ((Scopus, SCImago Journal & Country Rank 2012 (SJR 0.1)) 

2. “IEEE 802.11 WLAN Behavior under RTS flood DoS attack”, P. Stojanoski, M. Bogdanoski, A. 

Risteski, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, IEEE Conference, 20-22 November 2012, 

Belgrade, Serbia ((Scopus, SCImago Journal & Country Rank 2012 (SJR 0.1))  

3. “Novel First Responder script as a Tool for Computer 

Forensics”, M. Stoilkovski, M. Bogdanoski, A. Risteski, International Conference on 

Advances in Computing, Electronics and Communication ACEC – 2013, Zurich, Switzerland, 12 – 

13 October, 2013 

4. “TCP-SYN Flooding Attack in Wireless Networks”, Mitko Bogdanoski, Tomislav Shuminoski, 

Aleksandar Risteski, Innovations on Communication Theory, INCT 2012, Istanbul, TURKEY, 

October 3-5, 2012 

 

Учество на научен собир во земјата 

 

1. “Power Control as an Effective Method against Low Power Jamming Attack”, M. Bogdanoski, 

A. Risteski, P. Latkoski, T. Shuminoski, CICSYN2014, Sixth International Conference on 

Computational Intelligence Communication Systems and Networks, 27 – 29 May, 2014, IEEE, 

Tetovo, R. Macedonia ((Scopus, SCImago Journal & Country Rank 2012 (SJR 0.11)) 



 

2.  “Reply напад и метод за намалување на ефектите на овој напад кај безжичните мрежи”, 

Магдалена Тренчевска, Александар Јовановски, Митко Богданоски, CITYR’12, 21.09-

23.09.2012, Скопје, Р. Македонија  

3. “DDoS напади и DDoS напади врз DNS”, Александар Николовски, Митко Богданоски, 

CITYR’12, 21.09-23.09.2012, Скопје, Р. Македонија 

4. “Безбедна употреба на безжични ад-хок мрежи”, Илија Апостолов, Митко Богданоски,  

CITYR’12, 21.09-23.09.2012, Скопје, Р. Македонија 

5. “UDP напади со преплавување”, Елена Ристеска, Митко Богданоски, CITYR’12, 21.09-

23.09.2012, Скопје, Р. Македонија 

6.  “Индустриски сајбер напади – Глобална безбедносна закана”, Митко Богданоски, 

Александар Ристески, Марјан Богданоски, Интернационална конференција “Лицата на 

кризата”, Европски универзитет – Скопје, Р. Македонија, 09.03-10.03.2012  

Учество на стручен собир во земјата 

1. Сајбер нападите како најсовремени закани врз воените операции и критичната 

инфраструктура”, Митко Богданоски, Марјан Богданоски, Елениор Николов, Драге 

Петрески, научно-стручна конференција, MILCON’12, Скопје, Р. Македонија, 14.05.2012 

2. “Преговарањето како техника за решавање на конфликти”, Валентина Симонова, Митко 

Богданоски, научно-стручна конференција, MILCON’12, Скопје, Р. Македонија, 14.05.2012. 



 

IV Заклучок и предлог 

Врз основа на изнесените податоци за професионалната биографија, работното искуство и 

резултатите на д-р Митко Богданоски, комисијата констатира дека кандидатот има завршено 

Воена академија - насока Врски, постдипломски студии–магистратура од областа на 

електротехничките науки – област телекомуникации и докторски студии од областа на техничките 

науки – област телекомуникации. 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 како доцент во полето 

на телекомуникациското инженерство. 

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”, 

каде што Воената академија е придружна членка, опусот на неговата работа, прикажан со печатени 

трудови во еминентни светски списанија со фактор на влијание, како и цитираност во такви 

списанија, други меѓународни научни и стручни списанија, една книга објавена од странска 

издавачка куќа, трудови објавени во зборници на трудови на меѓународни научни и стручни 

собири, меѓу кои и високо индексирани конференции, труд како дел од книга во странство, 

воведување на нови предмети и изработка на студиски програми, како и воведување програмска 

поддршка во наставата, учество на повеќе национални и меѓународни конференции, обуки и 

проекти, одржани повеќе пленарни предавања на стручни собири, учество во органите и телата на 

Воената академија, кандидатот целосно ги исполнува сите услови за предвремен избор во 

повисоко наставно-научно звање. Затоа, со големо задоволство и чест му предлагаме на Наставно-

научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, кандидатот потполковник 

доц. д-р Митко Богданоски да го избере во звањето вонреден професор во наставно - научните 

области на техничко-технолошките науки за научно поле: телекомуникациско инженерство, 

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

радиокомуникација. 
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1. д-р Александар Ристески, редовен професор, претседател, с.р.  

Факултетот за електротехника и информациски технологии, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, претседател 

 

2. д-р Татјана Улчар-Ставрова, редовен професор во пензија, член, с.р. 

Факултетот за електротехника и информациски технологии, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 

3. д-р Сашо Гелев, вонреден професор, член, с.р. 

Електротехнички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 



 

 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност 

Поени 
Вкупно 

поени во земјата 
во 

странство 

1 2 3 4 5 

1 Избран во звање асистент 15  15 

2 Избран во звање доцент 30  30 

ВКУПНО     45 

  Научно-истражувачка дејност во земјата 
во 

странство 
  

1 

Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во научно списание опфатено во 

(СЦИ/ЦА/останати) 

2x9 

3x3 
27 

2 
Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во зборник на трудови на научен собир 
4x1 8x2 20 

3 
Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно) 
3x1,5 4x2 12,5 

4 Рецензент на научн труд (СЦИ/ЦА/останати) 
16х2 

12x1 
44 

5 
Член на уредувачки одбор на научно списание 

(СЦИ/ЦА/останати) 

2х4 

2x1 
10 

6 
Член на организационен или научен одбор на 

научен собир 
3x1 5x2 13 

ВКУПНО     126.5 

  
Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 
во земјата 

во 

странство 
  

1 Книга  1x15 15 

2 
Труд објавен во зборник на трудови на 

стручен собир 
2x2  4 

3 
Учество на стручен собир со реферат 

(постер/усно) 
2x0,5  1 

4 Пленарно предавање на стручен собир 8x2  16 

5 Елаборати и експертизи 3x1   3 

6 Член на факултетски орган, комисија 8x2 16 

7 Класен раководител 4x1 4 

ВКУПНО     59 

ВКУПНО     230.5 

 

 

 

 



 

Р Е Ф Е Р А Т 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ МАТЕРИЈАЛИ, НАУЧНА ОБЛАСТ 

НАНОМАТЕРИЈАЛИ И КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП 

 

 
 Со одлука бр. 03-17/211 од 31.12.2014 година донесена на 26-та седница на Наставно-

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

на Универзитетот „Гоце делчев“ Штип, одржана на 25.12.2014 година, формирана е Рецензентска 

комисија за избор на наставник во сите звања во научното подрачје: техничко-технолошки науки, 

научно поле: материјали, научна област: наноматеријали и композитни материјали на Воената 

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

1. Д-р Александар Димитров, редовен професор, Технолошко-металуршки факултет, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје  

2. Д-р Блажо Боев, редовен професор, Факултет за природни и технички науки, Универзитет 

„Гоце Делчев“ Штип; 

3. Д-р Росе Смилески, редовен професор, Воена академија Скопје, Универзитет „Гоце Делчев“ 

Штип; 

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

на Воената академија на 16 декември 2014 година и во предвидениот рок се пријави: д-р Орце 

Поповски, вонреден професор на Воената академија Скопје, придружна членка на Универзитетот 

„Гоце Делчев” Штип.  

Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Hаставно-научниот 

совет на Воената академија да му го поднесеме следниов  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 Орце Поповски е роден во 1966 година во с. Вирче, општина Делчево. Основно училиште 

завршил во родното место, додека Општа воена гимназија завршил во 1985 година во Белград. 

Истата година се запишал на Воено-техничката академија во Загреб, насока технолошка хемија, 

каде што дипломирал во 1990 година. 

 По произведувањето во првиот офицерски чин бил распореден на работното место 

командир на вод за одржување на муниција, а четири години подоцна е поставен за помошник за 

технологија во складиште за муниција. Во периодот 1995-1996 година завршува едногодишна 

специјализација во Армијата на СР Германија од областа на воените научни дисциплини.  

Во 1997 година е избран за асистент на предметот Технологија на муниција и експлозивни 

материи на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје. Истата година се 

запишува на постдипломски студии на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што во 2002 година магистрира на тема „Морфологија на 

сребрени депозити добиени при нестационарни струјни режими“.  

 Во периодот од 14–31.10.2003 година престојува на Институтот за хемиско инженерство и 

високотемпературни процеси во Патра (Р. Грција) каде зема учество на Европската летна школа за 

електрохемиско инженерство. Покрај тоа за време на овој студиски престој се запознава и со 

најновите достигнувања во процесите на електрокатализа и добивање водород со електролиза на 



 

водата. Исто така, со цел подетално проучување на ова проблематика, кандидатот реализаира 

повеќекратни еднонеделни и двонеделни студиски престои во Бугарската академија на науките, во 

периодот од 2003 до 2007 година. Во насока на своето научно усовршување во 2005 година 

остварува и еднонеделен престој на Институтот за енергија при Европската комисија во Петен, 

Холандија. 

 Во 2005 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки 

факултет во Скопје ја одбранил својата дисертација на тема „Добивање и карактеризација на 

композитни електрокатализатори за водородната електродна реакција базирани врз кобалт“. 

 Во 2006 година Наставно-научниот совет на Воената академија го избира во наставно-

научното звање доцент во наставно-научната област Внатрешна балистика, а во 2009 година 

Матичната комисија за основање на Воената академија го избира за наставник по предметот 

Екологија, екохазард, заштита на животната средина и просторно планирање. 

 Со одлука на Наставно-научниот совет на Воената академија бр. 03-25/26 од 28.05.2010 

година е избран во звањето вонреден професор во областа Воено-технички науки (Билтен на 

Воената академија бр. 46). 

 Во 2010 година е избран за продекан  за финансии, инвестиции и меѓународна соработка 

на Воената академија.  

Кандидатот д-р Орце Поповски е воен старешина во чин полковник кој во 2013 година е 

избран за декан на Воената акдемија. 

 Д-р Орце Поповски, вонреден професор ги исполнува законските услови за избор во звање 

редовен професор и тоа:  

1. Со одлука бр. 03-25/26 од 28.05.2010 година д-р Орце Поповски е избран за вонреден професор 

за група предмети од областа техничко-технолошките науки на Воената академија Скопје, 

придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип;  

2. Има објавено еден научен труд од соодветната област во меѓународно списание и пет научни 

трудови во меѓународни списанија со импакт фактор; 

3. Има три пленарни предавања, односно предавања по покана на меѓународни 

конгреси/симпозиуми. 

 

 

Бр. Автор Наслов на трудот Списание 

Години на 

излегување на 

списанието 

1. N. Todorovska, 

O. Popovski 

Analysis of the chemical 

toxic and essential elements 

in Fruit Juices 

J. of Hygienic 

Engineering and 

Design 2011, p. 

105-108 

 

 

 

 

Бр. Автор Наслов на трудот Списание Импакт 

фактор 

1. P. Paunović, 

O. Popovski, 

E. Fidancevska, 

B. Ranguelov,   

D. Stoevska 

Gogovska,         

A. T. Dimitrov     

S. Hadži Jordanov 

Co-Magneli phases 

electrocatalysts for 

hydrogen/oxigen 

evolution 

Int. J. of Hydrogen 

Energy, 35 (19)   p. 

10073-10080 (2010) 

4,407 



 

2. P. Paunović,  

D. Stoevska 

Gogovska, 

O. Popovski, 
I. Radev, 

E. Slavcheva,  

A. T.  Dimitrov,  

S. Hadži Jordanov 

Non-platinum materials 

for hydrogen evolution: 

effect of catalyst support 

and metallic phase 

Bulgarian Chemical 

Communications,  43 (1) 

p. 74-80 (2011) 

 
0,171 

3. P. Paunović,  

D. Stoevska 

Gogovska,  

O. Popovski,  
A. Stoyanova,  

E. Slavcheva,  

E. Lefterova,  

P. Iliev,  

A. T. Dimitrov, 

S. Hadži Jordanov 

Preparation and 

characterization of Co-

Ru/TiO2/MWCNTs 

electrocatalysts in PEM 

hydrogen electrolizer 

Int. J. of Hydrogen 

Energy, 36 (16)   p. 9405-

9414 (2011) 

4,407 

4. P. Paunović,  

O. Popovski,  

D. Stoevska 

Gogovska,   

E. Lefterova,  

E. Slavcheva,  

A. T. Dimitrov 

Electrocatalytic activity of 

hypo-hyper-d-

electrocatalysts 

(Me/TiO2/MWCNTs) 

based on Co-Ru in 

alkaline hydrogen 

electrolyzer 

Macedonian J. of 

Chemistry and Chemical 

Engineering,  30 (1) p. 55 

– 65 (2011)  0,459 

5. A. T. Dimitrov,  

A. Tomova,  

A. Grozdanov,  

O. Popovski, 

P. Paunović 

Electrochemical 

production, 

characterization, an 

application of MWCNTs 

J. of Solid State 

Electrochemistry, 

Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 2012 

2,131 

 

 

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Д-р Орце Поповски, до сега квалитетно и одговорно ја реализира наставата од областите: 

Екологија, екохазард, заштита на животната средина и просторно планирање, Хемија на 

животна средина и Внатрешна балистика на првиот циклус на студии, односно во областите: 

Оружје за масовно уништување, Кризи и спправување со кризи и Природни непогоди и други 

несреќи и справување со истите на вториот циклус на студии на Воената академија. Покрај тоа, во 

2014 од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, кандидатот е 

акредитиран за ментор на трет циклус на студии.  

 Д-р Орце Поповски е ментор на две одбранети дипломски работи, член на повеќе од седум 

комисии за одбрана на дипломски работи, ментор на три одбранети магистерски трудови и член на 

повеќе од седум комисии за одбрана на магистерски трудови. Покрај тоа, член е и на две комисии 

за одбрана на докторски трудови.  

     

III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  ДЕЈНОСТ 

 Д-р Орце Поповски е автор на поголем број трудови во периодот 1997 година до мај 2010 

година објавени во престижни меѓународни списанија со импакт фактор, во други меѓународни 

списанија, на меѓународни конференции и симпозиуми и пленарни предавања. 



 

 Во делокругот на научно-истражувачката работа, од последниот избор до сега, кандидатот 

има објавено вкупно 22 научни труда, од кои: 5 печатени во престижни меѓународни списанија со 

импакт фактор, 1 труд печатен во меѓународно списание, две пленарни предавања на меѓународни 

конференции, 1 предавање по покана, 12 трудови/апстракти на трудови објавени во зборници на 

трудови на меѓународни и на домашни конгреси и советувања и 1 поглавје од меѓународно 

објавена книга.Покрај тоа, кандидатот е учесник во еден научно-истражувачки проект, 

финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија. 

 Во периодот од претходниот избор, кандидатот ги има објавено следните трудови: 

 

Трудови објавени во списанија со импакт фактор 

1. P. Paunović, O. Popovski, E. Fidancevska, B. Ranguelov, D. Stoevska Gogovska, A. T. Dimitrov and 

S. Hadži Jordanov, Co-Magneli phases electrocatalysts for hydrogen/oxigen evolution, Int. J. of 

Hydrogen Energy, 35 (19) p. 10073-10080 (2010) – impact faktor  4,407 

Во трудот е прикажан метод за синтетизирање на електрокатализатор базиран на 

кобалт/Ebonex (Magneli phases) за издвојување водород/кислород по пат на електролиза на водата. 

Добиениот катализатор е испитуван со помош на два физчки и два електрохемиски метода, 

кадешто е јасно дефиниран напредокот во добивањето поефтин катализатор како замена за 

скапите катализатори базирани врз платината, односно рутениумот.  

 

2. P. Paunović, D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, I. Radev, E. Slavcheva, A. T.  Dimitrov, and S. 

Hadži Jordanov, Non-platinum materials for hydrogen evolution: effect of catalyst support and 

metallic phase, Bulgarian Chemical Communications,  43 (1)  (2011) p. 74-80 – impact faktor 0,171 

Истражувањата во овој труд претставуваат продолжување на истите од претходниот труд, 

со цел натамошно подобрување на електрокаталитичките својства на композитните катализатори 

за издвојување водород во процесот на електролиза на водата. Дополнителното зголемување на 

електрокаталитичката активност на катализаторите, од претходниот труд, беше постигнато со 

додавање на никел и до 20% платина, односно рутениум и намалувањето на големината на 

честиците на платината, од карактеристичните 12 nm на 3-4 nm.  

 

3. P. Paunović, D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, A. Stoyanova, E. Slavcheva, E. Lefterova, P. Iliev, 

A. T. Dimitrov and S. Hadži Jordanov, Preparation and characterization of Co-Ru/TiO2/MWCNTs 

electrocatalysts in PEM hydrogen electrolizer, Int. J. of Hydrogen Energy, 36 (16) p. 9405-9414 

(2011) – impact faktor  4,407 

Истражувањата во овој труд, исто така, претставуваат продолжување на истите од 

претходните два труда, со цел натамошно подобрување на електрокаталитичките својства на 

композитните катализатори за издвојување водород во процесот на електролиза на водата, 

базирани врз кобалт, платина и рутениум. Дополнителното зголемување на електрокаталитичката 

активност на катализаторите беше постигнато со претходен хемиски третман (активирање) на 

носачот на металната фаза, т.е. на повеќеѕидните јаглеродни наноцевчиња.  

 

4. P. Paunović, O. Popovski, D. Stoevska Gogovska,  E. Lefterova, E. Slavcheva, and A. T. Dimitrov, 

Electrocatalytic activity of hypo-hyper-d-electrocatalysts (Me/TiO2/MWCNTs) based on Co-Ru in 

alkaline hydrogen electrolyzer,  Macedonian J. of Chemistry and Chemical Engineering,  30 (1) 

(2011) p. 55–65 – impact faktor 0,459 

Истражувањата во овој труд се однесуваат на карактеризацијата на наноструктурните 

композитни електрокаталитички материјали за издвјување водород, базирани врз CoRu, односно 

CoRuPt како хипер d-матална фаза и анатаз (TiO2) како хипо d-фаза нанесени врз повеќеѕидни 



 

јаглеродни наноцевчиња. За разлика од претходните испитувања на каталитичката активност во 

кисела средина, овде истражувањата се насочени кон карактеризација на каталитичката активност 

на катализаторите во алкална средина. При тоа е покажано дека најголема каталитичка активност 

покажува композитот CoRuPt во масен однос (4:0,5:0,5 соодветно). 

  

5. A. T. Dimitrov, A. Tomova, A. Grozdanov, O. Popovski and P. Paunović, Electrochemical 

production, characterization, an application of MWCNTs, J. of Solid State Electrochemistry, 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012 – impact faktor  2,131 

 Во овој труд е презентирана оригинална постапка за добивање и карактеризација на 

повеќеѕидни јаглеродни наноцевчиња. Постапката се базира на редукција на јаглеродните 

наноцевчиња од растопени литиумови соли врз графитна катода. Структурната карактеризација 

покажува дека добиените наноцевчиња се претежно закривени со должина помеѓу 1 и 20 μm и 

дијаметар 20–40 nm. Исто така, во трудот е прикажано дека ефикасноста на оваа постапка за 

добивање на јаглеродни наноцевчиња изнесува околу 80%. Намената на добиените јаглеродни 

наноцевчиња е синтетизирање на композитни електрокатализатори за развивање 

водород/кислород. 

 

 

Трудови објавени во домашни списанија 

6. N. Todorovska, O. Popovski, Analysis of the chemical toxic and essential elements in Fruit Juices, J. 

of Hygienic Engineering and Design, 2011, p. 105-108 

Во трудот се претставени резултати од испитување на присуството на тешки метали 

(олово, кадмиум, бакар и цинк) во овошни сокови. Со испитувањето се опфатени седум различни 

видови на овошни сокови од различни производители. При тоа е покажано дека кај два случаја 

(сок од кајсија и сок од круша) присуството на оловото го надминува дозволениот максимум, 

додека останатите тешки метали во сите третирани сокови е во дозволените граници.  

 

 

 

Пленарни предавања на конгреси 

7. O. Popovski, Mastering of explosives – The art of creating compatibility between extremes (fast 

reactivity and long-term stability), 15
st
 YuCorr International Conference, meeting point of the science 

and practice in the fields of corrosion, materials and environmental protection, Tara, Serbia, 

September 17-20, 2013, p. 45-51  

8. D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, P. Paunović, A. T. Dimitrov and S. Hadži Jordanov, 

Characteraztion of Co-Ru-TiO2-MWCNTs electrocatalysts for water electrolysis, Second Regional 

Symposium on Electrochemistry South-East Europe,  Belgrade, Serbia, June 6-10, 2010, Book of 

Abstracts, p. 116-119 

9. O. Popovski, P. Paunović and S. Hadži Jordanov, Sustainable development – 20 years later, 1
th
 

International Conference on Accomplishments in Sustainable Development , May 13, 2011, Banja 

Luka, Bosnia and Herzegovina, Proceedings,  p. 22-27 

 

Трудови и апстракти објавени во зборници на конгреси 

10. D. Stoevska Gogovska, R. Smileski, O. Popovski, P. Paunović and S. Hadži Jordanov, Novel nano-

scaled electrocatalysts for hydrogen evolution with reduced loading of precious metals, New trends in 

research of energetic materials, Pardubice, Czech Republic, April 21-23, 2010, p. 699-704 



 

11. P. Paunovic, D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, I. Radev, E. Lefterova, E. Slavcheva, A. T. 

Dimitrov and S. Hadži Jordanov, Non-platinum electrode materials for hydrogen evolution: Effect of 

catalyst support and metallic phase, Sofia electrochemical days,Sofia, Bulgaria, May 10-13, 2010, 

Book of Abstracts, p. 73  

12. D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, P. Paunović, A. T. Dimitrov and S. Hadži Jordanov, 

Caracterization of Co-Ru-TiO2-MWCNTs electrolysis, Second Regional Symposium on 

Electrochemistry South-East Europe,  Belgrade, Serbia, June 6-10, 2010, Book of Abstracts, ECS-P-

07, p. 60  

13. A. Tomova, O. Popovski, A. T. Dimitrov and B. Ranguelov, Morphology of Nano-Scaled Silver 

Powders produced by Pulsed Electrolysis, Second Regional Symposium on Electrochemistry South-

East Europe,  Belgrade, Serbia, June 6-10, 2010, Book of Abstracts, NME-P-04, p. 95  

14. O. Popovski, P. Paunović and S. Hadži Jordanov, Perfectuation of nano-scaled non-platinum 

electrocatalysts for HE/O, Second Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe,  

Belgrade, Serbia, June 6-10, 2010, Book of Abstracts, KN-16, p. 18  

15. D. Stoevska Gogovska, P. Paunovic, O. Popovski, E. Fidancevska, B. Ranguelov and S. Hadži 

Jordanov, Co-Ebonex electrocatalyst for water electrolysis, XXI Congress of Chemists and 

Technologists of Macedonia, Ohrid, September 23-26, 2010, Book of Abstracts, p. 31  

16. G. Stoilovski, N. Todorovska, R. Smileski and O. Popovski, Determination of heavy metals in the 

sludge of Kamenichka river, 22
th
 Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, September 

05-09, 2012, Ohrid, Book of Abstracts, p. 213  

17. E. Nikolov, O. Popovski, R. Smileski, Risk assessment of industrial hazards, 22
th
 Congress of 

Chemists and Technologists of Macedonia, September 05-09, 2012, Ohrid, Book of Abstracts, p. 211  

18. N. Todorovska, O. Popovski, and R. Smileski Determination of heavy metals in milk and diary 

products, 22
th
 Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, September 05-09, 2012, Ohrid, 

Book of Abstracts, p. 212  

19. E. Nikolov, O. Popovski, R. Smileski, D. Petreski,  Principles of multi-risk assessment, International 

Scientific Conference, Faces of the Crisis, March 2012, Skopje, Proceedings, p. 226-235  

20. S. Angelevski, M. Hadzi Janev and O. Popovski, Developing skills for critical thinking in the process 

of solving of security problems, International scientific conference-Security and Euroatlantic 

perspectives of the Balkans, Ohrid, May 25-26, 2012, Book of Abstracts, Vol. I, p. 379-390  

21. Р. Смилески, О. Поповски, Љ. Шошоловски, Неексплодирани убојни средства (муниција) како 

причина за појава на експлозија-пожар, Прва меѓународна научно-стручна конференција, 

Битола, 2013, стр.213-221 

Книга/поглавје во книга 

1. P. Paunovic, O. Popovski and A. T. Dimitrov, Hydrogen Economy: The Role of Nano-scaled 

Support Material for Electrocatalysts Aimed for Water Electrolysis, Nanotechnological Basis for 

Advanced Sensors,Springer, Chapter 58, 2011, p. 545-563  

 

 

 

 



 

Учество во научно-истражувачки проекти 
 

1. Синтеза, карактеризација и апликација на нанодимензионирани нестехиометриски титанови 

оксиди – Magneli фази, проект финансиран од Министерството за образование и наука на 

Република Македонија, 2010-2012. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

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

образовната и стручно-апликативната дејност, очигледно е дека кандидатот д-р Орце 

Поповски, вонреден професор, во континуитет квалитетно, одговорно и совесно ја извршува 

високообразовната дејност. Истовремено, од последниот избор до сега, кандидатот особено се 

ангажира во научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност на Воената ака-

демија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, но и надвор од неа. Од опусот, 

квантитативно прикажан со пет печатени трудови во еминентни светски списанија со 

импакт фактор, еден труд во меѓународно научно списание, три пленарни предавања, 

односно предавања по покана, дванаесет трудови/апстракти на трудови објавени во 

зборници на трудови на меѓународни и на домашни конгреси и советувања, едно поглавје во 

меѓународно објавена книга, учеството во еден домашен научно-истражувачки проект и 

активното учество во органите и телата на Воената академија, се гледа дека кандидатот ги 

исполнува условите за избор во повисоко наставно-научното звање.  

 Согласност Законот за високо образование и Правилникот за единствените критериуми и 

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

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Рецензентската комисија има особена чест и задоволство 

да му предложи на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, да го избере кандидатот д-р 

Орце Поповски во звањето редовен професор за научното подрачје: техничко-технолошки науки, 

научно поле: материјали, научна област: наноматеријали и композитни материјали при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.  

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

д-р Александар Димитров, редовен професор, претседател, с.р.  

 

д-р Блажо Боев, редовен професор, член, с.р. 

 

д-р Росе Смилески, редовен професор, член, с.р. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

П Р И Л О Г  
Табела за вреднување на активностите на д-р Орце Поповски, доктор на техничко-

технолошки науки, според критериумите за избор на наставници и соработници на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип 

 

 

 

Р. бр. 

 

Наставно-образовна дејност 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1. Избран во звање асистент 1 15   15 
2. Избран во звање доцент 1 30   30 
3. Избран во звање вонреден професор 1 40   40 

 ВКУПНО     85 

 

Р. бр. 

 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1. Труд со оригинални научни резултати,  

објавени во научно списание опфатено во 

(СЦИ/ЦА/останати) 
1 х 3 5 х 9 48 

2. Труд со оригинални научни резултати, 

објавени во зборник од трудови на научен 

собир 
7 1 5 2 17 

3. Пленарно предавање на научен собир   2 6 12 
4. Учесник во научен проект  

(максимум во три проекти) 
1 2   2 

 ВКУПНО      79 

 

Р. бр. 

 

 

Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна дејност 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1 Поглавје од книга   1 7 7 
3 Пленарно предавање на стручен собир   1 4 4 
4 Претседател на организационен или 

програмски одбор на стручен собир 1 2   2 

6 Декан 1 12   12 
7 Член на факултетски орган, комисија 5 2   10 

 ВКУПНО      35 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

     

199 

 

 

 

 



 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО ПОДРАЧЈЕТО ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ,  

ПОЛЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ (МЕНАЏМЕНТ) И 

ОБЛАСТИТЕ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМИ, ОДЛУЧУВАЊЕ,  

МЕНЏМЕНТ СИСТЕМИ И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА – ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 
 

 

Cо Одлука бр.03-17/212 од 31.12.2014 година донесена на 26-та седница на наставно-

научниот совет на Воената академија, одржана на 25.12.2014 година, определена е Рецензентска 

комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања во подрачјето општествени науки, 

поле организациони науки и управување (менаџмент) и областите управување со системи, 

одлучување, менџмент системи и управување со човечки ресурси на Воената академија – 

придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во следниот состав:  

 проф. д-р Стојче Десковски, редовен професор во пензија од наставно-научната област 

aвтоматика и системско инженерство, Факултет за технички науки, Универзитет „Св. Климент 

Охридски” - Битола;  

 проф. д-р Цветко Смилевски, редовен професор во пензија од наставно-научната област 

претрпиемаштво и консалтинг менаџмент, „Бизнис академија  Смилевски“ - Скопје;  

 проф. д-р Трајко Мицески, редовен професор од наставно-научната област статистика и 

менаџмент, Економски факултет, Универзитет „Гоце Дечев” - Штип.  

 

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Дневник” и „Коха” од 16.12.2014 

година и во предвидениот рок се пријави:  

 

1. Д-р Славко Ангелевски, вонреден професор, полковник  

од Воената академија во Скопје.  

 

  Врз основа на приложената документација од кандидатите, чест ни е на наставно - 

научниот совет на Воената академија да му го поднесеме следниов: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Биографски податоци 

 

Д-р Славко Ангелевски роден е на 10.09.1966 година во Слепче,  

Демир-Хисар, Република Македонија. Основното образование го започнува во родното место, а го 

завршува во Скопје. Школувањето го продолжува на воените школи во поранешна Југославија, 

1985 година завршува Воена гимназија во Белград, а 1990 година дипломира на Воено-техничката 

академија во Загреб, со просек на студиите 8.61, со што се здобива со звање дипломиран 

машински инжинер во специјалноста класично вооружување. 

Од 1990 година е активно воено лице, а на служба во Армијата на Република Македонија 

(АРМ) е од април 1992 година. Од почетокот бил вклучен во системот на военото образование и 

обука во АРМ, најнапред како командир на вод, а подоцна и командир на наставна чета за обука 

на војници од техничката служба во Логистичкиот наставен центар во Скопје.  

Од 1997 година е на работа во Воената академија во Скопје, каде најнапред е избран за 

помлад асистент, во 1998 година за асистент, во 2005 година е избран за доцент, а во 2010 е избран 



 

во наставно-научно звање вонреден професор. Моментално е во чин полковник на служба во АРМ, 

вработен во Воената академија на должност наставник и раководител на Сектор за втор и трет 

циклус и професионално усовршување. 

Во 1998 година завршува Постдипломски студии – специјализација за командни и штабни 

должности (Командно - штабна академија) во Воената академија во Скопје и со одбрана на 

специјалистичкиот труд под наслов „Местото и улогата на техничкото обезбедување во 

рамките на воената логистика и услови за постигнување на компатибилност со НАТО” се 

стекнува со VII/2 степен на образование и звање специјалист за командни и штабни должности. 

Постипломски студии - магистратура завршува во 2002 година, со просек на студиите 9.83, на 

Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и со одбрана на 

магистерскиот труд под наслов „Компјутерско моделирање, симулација и анализа на 

надворешнобалистичките карактеристики на проектилите” стекнува научно звање магистер по 

машински науки. Докторската дисертација под наслов „Моделирање и симулација на сложени 

социо-технички системи во функција на обука на воените лидери за планирање на воени 

операции” ја брани на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2005 година и се стекнува со научно звање 

доктор по менаџмент (VIII степен на образование). 

Има објавено повеќе научни и стручни трудови во земјата и странство од областите што се 

предмет на неговиот интерес. Активно го познава и во работата го користи англискиот јазик и 

успешно се служи со компјутерската техника поврзано со неговата техничка струка. 

 

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

1. Вонреден професор од научната област во која се избира: во 2010 е избран во наставно-научно 

звање вонреден професор (одлука на ННС на Воената академија бр. 03-25/25 од 07.04.2010 

година) во наставно-научната област воено-технички науки за предметите: Надворешна 

балистика (External Ballistics) и Системи за управување со оган (Fire Control Systems) и 

наставно-научната област системско инжинерство за предметите: Моделирање и симулации 

(Modeling&Simulations) и Операциски истражувања (Operational Reserch); 

2. Објавени најмалку шест научно истражувачки трудови во соодветната област во меѓународни 

научни списанија или меѓународни научни публикации:  

 

Бр. Автор Наслов на трудот Списание Години на 

излегување на 

списанието 

1 Jugoslav Achkoski, 

Nevena 

Serafimova, Slavko 

Angelevski, 

Metodija 

Dojchinovski, 

Dimitar Bogatinov 

OPERATIONAL VALUE 

AND ACCESSIBILITY OF 

SERVICES IN SOA-BASED 

INTELLIGENCE 

INFORMATION SYSTEMS 

TEM Journal, Vol.2, 

No.3, August 2013, page 

211-217, ISSN:  2217-

8309 (Print), eISSN: 

 2217-8333 (Online) 

5 

2 Slavko 

Angelevski, 

Metodi Hadzi-

Janev 

CONTEMPORARY 

CHALLENGES IN 

MILITARY EDUCATION – 

MACEDONIAN MILITARY 

ACADEMY IN THE 

CONTEXT 

Journal Contemporary 

Military Challanges, 

June 2014-16/No.2, page 

41-56, ISSN:  2232-

2825 

 

13 

3 Slavko 

Angelevski, 

COMPUTER GAMING 

TECHNOLOGY FOR 

Contemporary 

Macedonian Defence – 

14 



 

Dimitar Bogatinov MILITARY TRAINING – 

SERIOUS GAMES 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

DEFENCE, SECURITY 

AND PEACE 

JOURNAL, Vol. 14, 

No.26, June 2014, page 

73 – 85, ISSN 1409-

8199, e-ISSN 1857-

887X. 

 

4 Slavko 

Angelevski, Rose 

Smileski 

REFORMS IN MILITARY 

EDUCATION - GENDER 

ISSUES IN REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

Contemporary 

Macedonian Defence – 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

DEFENCE, SECURITY 

AND PEACE 

JOURNAL, Vol. 13, 

September 2013, page 

41 – 62, ISSN 1409-

8199, e-ISSN 1857-

887X. 

 

14 

5 Slavko 

Angelevski, 

Metodi Hadzi-

Janev 

HUMANITARIAN AND 

HUMAN RIGHTS LAW IN 

THE CONTEXT OF WOUND 

BALLISTICS AND 

SELECTION OF HANDGUN 

AMMUNITION 

International Scinetific 

Conference: The 

Balkans between Past 

and Future: Security, 

Conflict Resolution and 

Euro-Atlantic 

Integration, Proceedings 

of the Conference, Vol. 

I, page 251-264 

 

 

 

 

 

 

6 Dimitar Bogatinov, 

Slavko Angelevski 

USB FLASH DRIVES - 

SECURITY RISKS AND 

PROTECTION 

International Scinetific 

Conference: The 

Balkans between Past 

and Future: Security, 

Conflict Resolution and 

Euro-Atlantic 

Integration, Proceedings 

of the Conference, Vol. 

I, page 622-633 

 

7 Slavko 

Angelevski, 

Metodi Hadzi-

Janev, Orce 

Popovski 

DEVELOPING SKILLS FOR 

CRITICAL THINKING IN 

THE PROCESS OF 

SECURITY PROBLEM 

SOLVING 

International Scinetific 

Conference – 

SECURITY AND 

EUROATLATIC 

PERSPECTIVES OF 

 



 

THE BALKANS - 

Police science and 

Police Profession (States 

and perspectives), 

Proceedings of the 

Conference, Vol.I, page 

379 

8 Slavko 

Angelevski, 

Dimitar Bogatinov, 

Jugoslav Ackovski 

and Nevena 

Serafimova:,  

VIRTUAL ENVIRONMENT 

FOR MILITARY TRAINING 

BASED ON COMPUTER 

GAMMING TECHNOLOGY 

XI International 

Conference ETAI 2013, 

Record of Proceedings, 

I-3-5 

 

9 Slavko 

Angelevski, 

Nevena 

Serafimova, 

Jugoslav Ackovski 

and Dimitar 

Bogatinov 

GAME-THEORETIC 

MODELS FOR ASSESSING 

SECURITY OF A SOA 

BASED INTELLIGENCE 

INFORMATION SYSTEM 
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Наставно-образовна и научноистражувачка дејност 

 

Кандидатот д-р Славко Ангелевски од 1997 година е на работа во Воената академија во 

Скопје, каде најнапред е избран за помлад асистент, во 1998 година за асистент, во 2005 година е 

избран за доцент, а во 2010 е избран во наставно-научно звање вонреден професор (одлука на ННС 

на Воената академија бр. 03-25/25 од 07.04.2010 година) во наставно-научната област воено-

технички науки за предметите: Надворешна балистика (External Ballistics) и Системи за 

управување со оган (Fire Control Systems) и наставно-научната област системско инжинерство за 

предметите: Моделирање и симулации (Modeling&Simulations) и Операциски истражувања 

(Operational Reserch). 

Кандидатот одговорно, стручно, квалитетно и креативно ја организира и изведува 

наставата на првиот циклус на студии (додипломски) на Воената академија. Во текот на сите пет 

години, во периодот во кој се врши изборот во повоско звање (2010-2015), реализира настава – 

предевања на прв циклус на студии во Воената кадемија по предеметите: Балистика (5. семестар, 

фонд 3+2/75), Моделирање и симулации (5. семестар, фонд 2+2/60), Системи за управување со 

оган (6. семестар, фонд 2+2/60) и Методи на операциони истражувања (4. семестар, фонд 

2+2/60). 

Во текот на студиските години 2012/2013 и 2013/2014 релизира настава –предавања на 

втор циклус на студии во Воената кадемија како носител на предметите: Моделирање на операции 

и решавање на безбедносни проблеми (45 часа од кои носителот реализира 24) и Менаџмент со 

ресурси во безбедноста (45 часа од кои носителот реализира 24). 

Во периодот во кој се врши изборот во повисоко звање, има воведено два нови специјални 

(стручни) наставни предмети што се слушаат на втор циклус на студии на Воената академија: 

Моделирање на операции и решавање на безбедносни проблеми и Менаџмент со ресурси во 

безбедноста. 

Во коавторство со проф. д-р Стојче Десковски има издадено рецензиран универзитетски 

учебник, кој се користи во наставата на Воената академија, под наслов „Надворешна балистика“, 

во издание на МАРИНГ, Скопје, 2000 година. Исто така, автор е на повеќе интерни скрипти од 



 

предавања по предметите: Моделирање и симулации, Системи за управување со оган и Операциски 

истражувања. 

Во наставата со питомците и студентите на Воената академија, во рамките на предметот 

Моделирање и симулации, воведува софтверска алатка Virtual Battlespace 2 (VBS2), се работи за 

симулациски софтвер базиран на технологијата на „сериозни игри“, која овозможува примена на 

методологиите и технологиите за моделирање и симулации во практичното извежбување на 

борбени постапки преку креирање на виртуелно опкружување за изведување борбени дејства. 

 

Во делокругот на научно-истражувачката работа, од последниот избор до сега (април 2010 

– април 2015 година), кандидатот има објавено повеќе научни трудови во меѓународни научни 

списанија, научни печатени трудови објавени како поглавја во меѓународни книги и монографии, 

објавени трудови во зборници на трудови на меѓународни и домашни конференции. Исто така, 

има одржано пленарни предавања на меѓународни научни и стручни конференции и собири.  

 

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

(СЦИ/ЦА/останати): 

1. Jugoslav Achkoski, Nevena Serafimova, Slavko Angelevski, Metodija Dojchinovski, Dimitar 

Bogatinov: OPERATIONAL VALUE AND ACCESSIBILITY OF SERVICES IN SOA-BASED 

INTELLIGENCE INFORMATION SYSTEMS, TEM Journal, Vol.2, No.3, August 2013, page 211-

217, ISSN:  2217-8309 (Print), eISSN:  2217-8333 (Online). 

Во трудот e oбработен концептот на услужно-ориентирана архитектура (Service-Oriented 

Architecture - SOA) што се користи како основа за воспоставување на интегриран систем за 

разузнавање, базиран на услуги како софтверски компоненти. Ваквиот пристап нуди подобра 

координација меѓу институциите вклучени во разузнувањето, со што се обезбедува 

зголемување на неговата ефикасност. Во трудот централниот фокус е ставен на утврдување 

мерни алатки што овозможуваат проценка на потенцијалот на службата за разузнавање во 

рамките на еден информациски систем. 

2. Slavko Angelevski, Metodi Hadzi-Janev: CONTEMPORARY CHALLENGES IN MILITARY 

EDUCATION – MACEDONIAN MILITARY ACADEMY IN THE CONTEXT, Journal 

Contemporary Military Challanges, June 2014-16/No.2, page 41-56, ISSN: 2232-2825, 

http://www.slovenskavojska.si/en/publications/ contemporary-military-challenges/. 

Трудот ги евалуира последните реформи во македонскиот воено-образовен систем, во 

контекст на современите безбедносни предизвици и евроатланските интеграции што ја 

наложија потребата за трансформација. Објаснето е како со редефинирање на улогата и 

одговорностите на Воената академија се овозможува едукација на млади воени и цивилни 

лидери подготвени да ги задоволат современите безбедносни предизвици, како и кадар за 

системот за управување со кризи и заштита и спасување, не само за потребите на Република 

Македонија, туку и за регионот на Југоисточна Европа. Трудот ја обработува проблематиката 

на усогласување на наставните програми на Воената академија со европскиот кредит трансфер 

систем, од една страна, како и задоволувањето на принципите и барањата на модерното 

војување и безбедносните предизвици, од друга. Покрај тоа, обработени се и родовите аспекти 

во военото образование, како и имплементацијата на современата информатичка технологија 

во военото образование. 

3. Slavko Angelevski, Dimitar Bogatinov: COMPUTER GAMING TECHNOLOGY FOR MILITARY 

TRAINING – SERIOUS GAMES, Contemporary Macedonian Defence – INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC DEFENCE, SECURITY AND PEACE JOURNAL, Vol. 14, No.26, June 2014, page 73 

– 85, ISSN 1409-8199, e-ISSN 1857-887X. 



 

Трудот ги обработува информатичките технологии што овозможуваат исклучителни можности 

за воените и безбедносните сили, вклучувајќи ја и Армијата на Република Mакедонија, да 

развиваат и усовршуваат нови оперативни концепти за обука и експериментирање, што можат 

радикално да ги унапредат нивните капацитети. Сериозните игри докажаа дека имаат 

позитивно влијание врз резултатите од обуката. Предностите што ги нудат симулациските 

игри се базирани врз обезбедувањето сигурна средина за обука, каде корисниците можат да 

проигруваат, тестираат и испробуваат без сериозни последици. Целта на трудот е да даде кус 

преглед на компјутерските игри што се користат за обука, со посебен нагласок на 

таканаречените сриозни игри, и истовремено да понуди нов пристап во изградбата на 

тренажери за стрелечко вооружување базирани на сериозните игри и технологијата на сензори 

за движење. Исто така, се врши компарација на ваквиот модел со сличните модели што се 

користат во НАТО, при што се опишуваат предизвиците и нашите идни планови за работа на 

ова поле. На крајот, дадени се првични согледувања за соодветноста на ваквото виртуелно 

опкружување за воена обука. 

4. Slavko Angelevski, Rose Smileski: REFORMS IN MILITARY EDUCATION - GENDER ISSUES 

IN REPUBLIC OF MACEDONIA, International scientific conference "Gender Equality and Gender 

Perspective in Defence and Security", 23-24 April 2013, Skopje, R. Macedonia, Published in 

Contemporary Macedonian Defence – INTERNATIONAL SCIENTIFIC DEFENCE, SECURITY 

AND PEACE JOURNAL, Vol. 13, No. 25, September 2013, page 41 – 62, ISSN 1409-8199,  

e-ISSN 1857-887X. 

Во трудот се истражуваат последните реформи во системот за воено образование во Република 

Македонија од аспект на развојот и унапредувањето на родовата интеграција. Притоа, се 

нагласува важноста на родовата перспектива, како составен дел на воените активности, при 

што се укажува на тоа дека целокупниот воен персонал треба да биде родово свесен. 

Евалуирани се некои од приоритетните предизвици кои се поврзани со интегрирање на 

родовите прашања во военото образование и обука, како и застапеноста на жените во различни 

нивоа и програми на военото образование. 

5. Славко Ангелевски: ПРИМЕНА НА НАУЧНИ МЕТОДИ ВО ПРОЦЕСОТ НА 

ДОНЕСУВАЊЕ ВОЕНИ ОДЛУКИ, Научно-стручна конференција - ПРОЦЕСОТ НА 

ПЛАНИРАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО СОВРЕМЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ – КАДЕ СМЕ 

ДЕНЕС, А КАДЕ ТРЕБА ДА БИДЕМЕ УТРЕ? - MILCON’12, 14.05.2012, Скопје, Р. 

Македонија, Трудот е објавен во специјално издание на списанието “Современа Македонска 

одбрана”, стр. 45 - 50. 

Во трудот се укажува на потребата дека во процесот на донесување воени одлуки треба да се 

интегрира примената на научни методи. Овие методи, треба да се базирани врз системското 

инженерство, операциските истражувања и моделирањето и симулациите, како корисни алатки 

за предвидување и донесување на ефикасни, флексибилни и економични одлуки базирани врз 

расположивите ресурси. На ваков начин може да се создадат услови за компонирање на 

безбедносни сили што ќе поседуваат поголем потенцијал за одговор и адаптација кон 

неизвесните идни безбедносни загрозувања. 

6. Славко Ангелевски, Зоран Миленковски: ПРИМЕНА НА СИМУЛАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ 

НА ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ВОЕНИ ЕДИНИЦИ ЗА МИСИЈА, Трудот е објавен 

во списанието “Современа Македонска одбрана” бр. 22, декември 2011 година, стр. 59 - 70. 

7. Александар Петровски, Славко Ангелевски, Андреј Илиев: АПЛИКАЦИЈА НА 

ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ (ГИС) ВО ВОЕНИТЕ СИМУЛАЦИИ ВО 

ОДБРАНАТА, Трудот е објавен во списанието “Современа Македонска одбрана” бр. 21, април 

2011 година, стр. 65 – 76. 



 

8. Славко Ангелевски: ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА СО 

ПРИМЕНА НА ТЕХНОЛОГИЈАТА НА КОМПЈУТЕРСКИ ИГРИ, Трудот е објавен во 

списанието “Современа Македонска одбрана” бр. 20 – септември 2010 година, стр. 59 – 74. 

 

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

9. Kemo Djozo, Aleksandra Dimitrovska, Slavko Angeleski: EVALUATION OF THE CONTENTS 

OF THE MILITARY EDUCATION ACCORDING TO THE NEEDS OF CONTEMPORARY 

MILITARY MISSIONS, International Scientific Conference “MACEDONIA AND THE 

BALKANS, A HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EURO-

ATLANTIC INTEGRATIONS”, Proceedings of the Conference, Vol. II, page 529-541, 03-05.06. 

2014, Ohrid, Republic of Macedonia. 

Во трудот се истражува професионалниот развој на вработените во системот на одбраната како 

континуиран процес и непрекината подготовка на воените лидери за изведување современи 

воени операции и други невоени мисии. Покрај обуката за борбени вештини и обука, овој 

процес е насочен кон стекнување на вештини за одговорност, критичко размислување и 

иницијатива при изведувањето на операции. Република Македонија ги спроведува воени 

едукации преку интердисциплинарни програми кои се остварува во Воената академија. Во 

рамки на трудот, извршено е истражување спроведено на првата генерација питомци (n = 34). 

Ваквото истражување помогна во добивањето пореална слика за квалитетот и ефективноста на 

секој од предметите од наставната програма на првиот циклус на студии на Воената академија, 

поврзани со вршењето на должности за време на стажирањето, како почетна фаза на 

професионалниот развој на офицерите на АРМ. Главната цел на овој труд е да се дојде до 

соодветни научни анализи на студиите на Воената академија.  

10. Slavko Angelevski, Nevena Serafimova, Jugoslav Ackovski and Dimitar Bogatinov: GAME-

THEORETIC MODELS FOR ASSESSING SECURITY OF A SOA BASED INTELLIGENCE 

INFORMATION SYSTEM, XI International Conference ETAI 2013, Record of Proceedings, I-3-4, 

September 26-28, 2013, Ohrid, Republic of Macedonia. 

Во трудот се истражува како модерната информатичка технологија нуди значајна поддршка во 

разузнивачкиот циклус (планирање, прибирање, анализирање на податоците и нивно ширење), 

преку промовирање на соодветно и флексибилно користење на информации. Иако 

разузнавачките информациски системи може значително да ги подобрат сегашните и да 

овозможат генерирање на нови работни разузнивачки протоколи, тие се соочуваат со сериозен 

предизвик - безбедноста на системот и циркулирањето на информациите. Оптимизациските 

техники во контекст на играта и теоријата на управување се некои од алатките кои нудат 

поддршка за математичко формализирање на процесот на донесување одлуки поврзани со 

мрежни системи за безбедност. Теоријата на играта е неодамна признаена како начин да се 

заобиколи проблемот на недостаток на квантитативна рамка за одлучување поврзано со 

безбедносни прашања, како и модел кој може да одговори поефикасно на проблемот на 

пресметковната комплексност и симулациите. 

11. Slavko Angelevski, Dimitar Bogatinov, Jugoslav Ackovski and Nevena Serafimova: VIRTUAL 

ENVIRONMENT FOR MILITARY TRAINING BASED ON COMPUTER GAMMING 

TECHNOLOGY, XI International Conference ETAI 2013, Record of Proceedings, I-3-5, September 

26-28, 2013, Ohrid, Republic of Macedonia. 

Сериозните игри имаат позитивно влијание врз резултатите од воената обука, при што нивните 

предности се во обезбедување на безбедна виртуелна околина, каде корисниците се во 

можност да експериментираат, тестираат и да истражуваат без сериозни последици. Целта на 

трудот е да се дадат основни информации за компјутерските сериозни игри и во тој контекст 

да се понуди нов пристап за изградба на симулатор на дејството од огнено оружје базиран врз 



 

сериозна игра и користење на технологијата на сензори за движење. Исто така, дадена е 

иницијална проценка на погодноста на овој вид виртуелна средина за воена обука.  

12. Dimitar Bogatinov, Slavko Angelevski: USB FLASH DRIVES - SECURITY RISKS AND 

PROTECTION, International Scinetific Conference: The Balkans between Past and Future: Security, 

Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, Proceedings of the Conference, Vol. I, page 622-

633, 5-8 June 2013, Ohrid R. Macedonia. 

13. Slavko Angelevski, Metodi Hadzi-Janev: HUMANITARIAN AND HUMAN RIGHTS LAW IN 

THE CONTEXT OF WOUND BALLISTICS AND SELECTION OF HANDGUN AMMUNITION, 

International Scinetific Conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict 

Resolution and Euro-Atlantic Integration, Proceedings of the Conference, Vol. I, page 251-264, 5-8 

June 2013, Ohrid R. Macedonia. 

Во трудот се проучуваат ефектите врз човековото тело предизвикани од проектили на 

стрелечко вооружување, односно доменот на терминалната балистика или балистиката на 

рани. Повеќе од 150 години научниците ги проучуваат ефектите од интеракцијата на 

проктилите и фрагментите од огнено оружје со човековото ткиво и ваквите студии имаат 

влијание на медицината (начинот на кој биле третирани ранетите луѓе), развојот на 

меѓународното хуманитарно право (ограничување на одредени оружја и муниција) и 

криминалистичките истраги (оружје со кое се извршуваат лосторствата). Притоа, изборот на 

ефективна муниција за вооружување со кое се спроведува законот е критично и комплексно 

прашање. Трудот го обработува проблемот на човековите права и хуманитарното право во 

врска со изборот на пиштолска муниција кој може да ја користст органите на законот. 

14. Slavko Angelevski, Metodi Hadzi-Janev, Orce Popovski: DEVELOPING SKILLS FOR CRITICAL 

THINKING IN THE PROCESS OF SECURITY PROBLEM SOLVING, International Scinetific 

Conference – SECURITY AND EUROATLATIC PERSPECTIVES OF THE BALKANS - Police 

science and Police Profession (States and perspectives), Proceedings of the Conference, Vol. I, page 

379-390, May 25-26.2012, Ohrid R. Macedonia. 

Во трудот се дискутира за најважната вештина на лидерите во безбедносниот сектор: 

критичкото размислување. Денес е тешко да се замислат лидери, особено оние кои се вклучени 

во решавањето на безбедносните прашања, кои не размислуваат критички, или барем не го 

користат концептот во донесувањето одлуки. Критичкото размислување води кон поголема 

сигурност и доверба во неизвесна иднина. Во трудот се започнува со дефиницијата на 

критичко размислување и неговата филозофија, компонентите и дефинициите за секоја од 

категориите во елементите на размислување. Понатаму, фокусот на истражувањетое даден на 

употребата на критичкото размислување во процесот на донесување воени одлуки. На крајот, 

се разгледува употребата на научни методи во процесот на решавање на безбедносните 

проблеми и се предлага модел во кој се користат научни методи базирани врз оперативни 

истражувања, статистичка анализа, математичко и компјутерско моделирање и симулации, 

како и аналитичко размислување. Овој модел може да се користи во процесот на разбирање и 

подобрување на спроведувањето со некои безбедносни загрозувања. 

15. Dimitar Bogatinov, Slavko Angelevski, Vladimir Trajkovik: MODEL OF FIREARMS 

SIMULATOR BASED ON A SERIOUS GAME AND SENSOR TECHNOLOGY, 5th European 

Conference on Games Based Learning, Record of Proceedings, Guide Page 77 Page No. 735, The 

National and Kapodistrian University of Athens, 20-21 October, 2011, Athens, Greece. 

16. Dimitar Bogatinov, Slavko Angelevski, Vladimir Trajkovik: IMPLEMENTING SERIOUS GAMES 

IN ARMY EDUCATION AND TRAINING - CONCEPT OF THE MACEDONIAN MILITARY 

ACADEMY, ICT – ACT Innovations Conference, Record of Proceedings, Submission 13, September 

14-15, 2011, Skopje, Republic of Macedonia. 



 

17. Dimitar Bogatinov, Slavko Angelevski: CONCEPT FOR SERIOUS GAMES IMPLEMENTATION 

IN MILITARY EDUCATION AND TRAINING, X International Conference ETAI 2011, Record of 

Proceedings, I2-4, p 75, September 16-20, 2011, Ohrid, Republic of Macedonia. 

18. Slavko Angelevski, Zoran Milenkovski, Dimitar Bogatinov: SIMULATION OF THE PROCESS 

FOR PLANNING THE DEPLOYMENT OF MILITARY UNITS, X International Conference ETAI 

2011, Record of Proceedings, P-7, p 107, September 16-20, 2011, Ohrid, Republic of Macedonia. 

19. Slavko Angelevski, Rose Smileski, Orce Popovski: REFORMS IN THE SISTEM OF MILITARY 

EDUCATION AS PART OF THE EURO-ATLANTIC INTEGRATION PROCESSES, International 

Scinetific Conference – SECURITY IN THE POST-CFONFLICT (WESTERN) BALKANS: 

TRANSITION AND CHALLENGES FACED BY THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Record of 

Proceedings, Volume II, pages 387-401, May 27- 28.2011, Ohrid R. Macedonia. 

20. Славко Ангелевски: ПРИМЕНА НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИИ ВО ПОЛЕТО НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА, 

Научно-стручна конференција: БЕЗБЕДНОСТ, ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ И 

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Зборник на трудови стр. 323 - 336, 17-18 

септември, 2010 година, Охрид, Р. Македонија. 

21. Андреј Илиев, Драге Петрески, Славко Ангелевски, Александар Петровски: ГЛОБАЛНИТЕ 

И РЕГИОНАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ НИЗ ПРИЗМА НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ И 

МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМОТ, Mеѓународна научна конференција - Лицата на кризата, Зборник 

на трудови стр. 127-134, 9 – 10 март 2012 година, Европски универзитет, Скопје, Р. 

Македонија. 

 

Кандидатот бил ментор на шест (6) магистерски труда на Воената академија (одлука бр. 

03-17/20 од 24.01.2013; одлука бр. 03-17/21 од 24.01.2013; одлука бр. 03-17/45 од 05.03.2013; 

одлука бр. 03-17/61 од 02.04.2013; одлука бр. 03-17/67 од 11.04.2014; одлука бр. 03-17/70 од 

11.04.2014). Исто така, бил ментор на три (3) специјалистички труда – Специјаллизација за 

командни и штабни должности (одлука бр. 03-25/76 од 05.10.2010; одлука бр. 03-17/16 од 

24.01.2013; одлука бр. 03-17/70 од 15.04.2013). 

Бил член на комисија за одбрана на еден (1) докторат (одлука бр. 0701/217 од 02.10.2014 на 

Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола). Исто така, бил 

член на комисија за одбрана на дваесет и една (21) магистерски и специјалистички работи (Одлуки 

на Воената академија: одлука бр. 03-25/90 од 21.10.2010; одлука бр. 03-25/98 од 08.11.2010; одлука 

бр. 03-18/6 од 15.02.2011; одлука бр. 03-18/23 од 07.04.2011; одлука бр. 03-18/22 од 07.04.2011; 

одлука бр. 03-17/90 од 25.06.2013; одлука бр. 03-17/145 од 17.07.2013; одлука бр. 03-17/168 од 

10.09.2013; одлука бр. 03-17/165 од 10.09.2013; одлука бр. 03-17/167 од 10.09.2013; одлука бр. 03-

17/199 од 23.09.2013; одлука бр. 03-17/208 од 07.109.2013; одлука бр. 03-17/206 од 07.10.2013; 

одлука бр. 03-17/214 од 04.11.2013; одлука бр. 03-17/226 од 07.11.2013; одлука бр. 03-17/247 од 

05.12.2013; одлука бр. 03-17/249 од 05.12.2013; одлука бр. 03-17/246 од 05.12.2013; одлука бр. 03-

17/263 од 13.12.2013; одлука бр. 03-17/34 од 20.03.2014; одлука бр. 03-17/164 од 06.10.2014;), како 

и член на единаесет (11) комисии за одбрана на дипломски работи (одлука бр. 03-17/141 од 

17.07.2013; одлука бр. 03-17/149 од 18.07.2013;) 

Во текот на јуни 2012 година предводи група од пет студенти-питомци од Воената 

академија во рамките на проектот за посета на студенти и професори од петте државни 

универзитети во Република Македонија на седиштето на НАТО (NATO HQ) во Брисел и 

командата (SHAPE) во Монс, Белгија.  

Во периодот во кој се врши изборот во повиско звање, бил рецензент на седумнаесет (17) 

соработници и наставници (одлука бр. 03-25/29 од 28.05.2010; одлука бр. 03-25/31 од 28.05.2010; 

одлука бр. 03-25/32 од 28.05.2010; одлука бр. 03-25/36 од 28.05.2010; одлука бр. 03-25/39 од 

28.05.2010; одлука бр. 03-25/69 од 14.09.2010; одлука бр. 03-25/86 од 21.10.2010; одлука бр. 03-



 

18/31 од 19.08.2011; одлука бр. 03-18/195 од 18.05.2012; одлука бр. 03-18/196 од 18.05.2012; одлука 

бр. 03-18/199 од 18.05.2012; одлука бр. 03-18/213 од 05.07.2012; одлука бр. 03-18/216 од 

05.07.2012; одлука бр. 03-18/219 од 05.07.2012; одлука бр. 03-17/79 од 02.05.2013; одлука бр. 03-

17/82 од 02.05.2013; одлука бр. 03-17/260 од 16.12.2013). 

 

Кандиадатот има одржано пленарни предавања на научни собири: 

 Предавање на Меѓународна научна конаференција (INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE "Gender Equality and Gender Perspective in Defence and Security", 23-24 April 

2013, Skopje), на тема „Reforms in military education - gender issues in Republic of Macedonia“. 

 Предевање на Научно-стручна конференција - ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ И 

ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО СОВРЕМЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ – КАДЕ СМЕ ДЕНЕС, А КАДЕ 

ТРЕБА ДА БИДЕМЕ УТРЕ? – „MILCON’12“, што се одржа на 14.05.2012 година во Скопје, на 

тема „Примена на научни методи во процесот на донесување воени одлуки“.  

Има одржано предавање по покана од научни институции: 

 Предавање на Меѓународна конференција во организација на Defence Studies Department - 

King’s College London, the Norwegian Defence University College from Oslo and Military Academy 

of the Ministry of Defence - Republic of Serbia – дводневна конференција на тема "Professional 

Military Education and Organizational Development: Challenges for the 21st Century", што се 

одржа во Белград, Р. Србија во периодот 5-7 фебруари 2013 година, на тема - Small states and 

PME: Experience from Macedonia: "Military education in Republic of Macedonia - Military 

Academy". 

 Предавање на Школата за Јавни Политики "Мајка Тереза" (SCHOOL OF PUBLIC POLICY 

“MOTHER THERESA”), дел од мрежата на 16 школи на Советот на Европа во Југоисточна 

Европа и Кавказот, што се одржа во Охрид во периодот 21-23 септември 2012 година, на тема 

NATO challenges after the Chicago Summit - “Missile Defense and NATO” (повеќе информации на 

http://www.crpm.org.mk, http://www.crpm.org.mk/?page_id=7167).  

 

Учесник е во повеќе научни и стручни проекти: 

 Проектот под наслов „Развој и имплементација на алгоритми за водење, навигација и 

управување подвижни објекти“ (акт на Министерството за образование и наука бр. 13-1147/1 

од 04.06.2004, број на договор 07-1191/4 од 02.07.2001 година), што се реализираше во 

периодот од  01.07.2001 до 30.06.2004 година. Во реализацијата на проектот учествуваа 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ како институција – носител и 

Електротехничкиот факултет во Скопје. Според); 

 Проект „Подобрување на военото образование и обука преку развој на Центар за симулации и 

напредни образовни технологии“. На полето на примената на техниките и методологиите за 

моделирање и симулација на сложени процеси работи практично во текот на целата досегашна 

работа и творење. Поврзано со неговиот научен интерес член е на работните групи на НАТО 

што се занимаваат со проблематиката на развој и апликација на технологиите за моделирање и 

симулации (NATO Research and Technology Agency – RTA / NATO Modelling and Simulation 

Group – NMSG и NATO Training Group – NTG / Training and Simulation Working Group – TSWG), 

во рамките на кои активно учествува на повеќе работни состаноци со презентации за 

постигнувањата и плановите за развој на ова подрачје во рамките на военото образование и 

обука во Република Македонија; 

 Проект за „Соработка на полето на военото образование во Југоисточна Европа“ (South 

Eastern Europe Military Education Cooperation - SEMEC), при што активно учествува како 

национален претставник од Република Македонија. 

http://webmail.t-home.mk/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=va.edu.mk&u=angel&url=http://www.crpm.org.mk&urlHash=-3.055059780561646E20#_blank
http://www.crpm.org.mk/?page_id=7167


 

 Проект „Трансформација на Воената академија“, при што активно учествува во изработката 

на сите потребни документи и елеборати за рестартирање на Воената академија; 

 Проект „Летен кампус“, учествува како член на академски одбор на Меѓународен високо-

образовен-безбедносен проект „Летен Кампус 2013“ – Решение бр. 07-112/26 од 21.05.2013. 

 Проект „Центар за обука на пилоти“, активно учествува во реализацијата на оваа активност, 

чиј резултат е воспоставувањето и успешната работа на Центарот за обука на пилоти, кој е 

еден од најсовремените во регионот и пошироко. 

 Проект „Поддршка на реформите на јавната администрација“, каде учествува во делот на 

обука за обучувачи за развој на основни компетенции за вработени во администрацијата во Р. 

Македонија, поврзано со јавен повик број 06/2013 кој го распиша Министерство за 

информатичко општество и администрација; 

 Проект „Развој на офицерскиот кор во АРМ“, активно учествува во изработката на Концептот 

за развој на офицерскиот кор во АРМ и неговата имплементација; 

 Проект „Стратегија за образование и обука во МО и АРМ“,активно учествува во изработката 

на овој стратешки документ за воспоставување на системот за образование и обука во 

одбранбениот сектор. 

Кандидатот учествувал како организатор и како учесник на повеќе меѓународни 

активности, курсеви, вежби и обуки. Наставно-образовната активност и работата на развојот на 

современата наставна база во изминатиот период се поклопува со научно-стручниот развој на д-р 

Славко Ангелевски, што придонесува за поуспешно реализирање на наставните задачи и за развој 

на наставно-научните области и предметите за кои досега бил избран во наставно-научно звање. 

 

Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност 

 

Д-р Славко Ангелевски во фаза на објавување има две поглавја од книги кои треба да 

излезат во странство, трудовите се прифатени и се во фаза на едитирање: 

2. Slavko Angelevski, Dimitar Bogatinov, "Cyber special operations", Book Chapter, Book: "NATO 

Regional Summer School on Cyber Defence (NATO RSSCD)", IOS Press, NATO Science for Peace 

and Security Series, Editors: Vasilka Sancin, Metodi Hadji-Janev, Mitko Bogdanoski.. Трудот е 

прифатен. Книгата моментално се едитира. 

 

3. Dimitar Bogatinov, Mitko Bogdanovski, Slavko Angelevski, "AI-Based Cyber Defense for More 

Secure Cyberspace", Chapter, Book: “Handbook of Research on Civil Society and National Security 

in the Era of Cyber Warfare”, Edited Book, IGI Global, USA, 2015. Книгата моментално се 

едитира. 

 

Има објавено труд во зборник од трудови на стручен собир: 

 Slavko Angelevski, Critical Thinking and Problem Solving in Decision Making Process, Proceedings 

of scientific and professional papars - „International Sumer Campus 2013“, pp 59-70, 12-21 July 

2013, Pepelishte, R. Macedonia. 

 

Има одржано пленарни предевања на стручни собири: 

 Пленарно предавање на меѓународна конаференција во организација на RACVIAC - CENTRE 

FOR SECURITY COOPERATION, Zagreb, Croatia – дводневна конференција на тема: 

"Establishing the Measures Necessary to Achieve Effectiveness Of Systems for Civil Protection", во 



 

периодот 5-6 декември 2013 година, Lecture – “Civil-Military Relations in Protection and Rescue 

Field” – presented by Colonel (PhD) Slavko Angelevski, Associated Proffesor. 

 Пленарно предавање на меѓународна конаференција: EUCOM/DIILS Reginal MET - Joint 

Workshop for Eastern and Central European Partners - Legal Aspects of Counter Counter-Terrorism, 

во периодот 15-19 април 2013 година во Охрид, на тема - „Influence of Technology in Changing 

Way of Fighting“ - Col. Slavko Angelevski, PhD. 

 Пленарно предaвање на напредна меѓународна обука во организација на НАТО – иницијатива 

„Наука за мир“, „НАТО регионална летна школа за сајбер одбрана“ - NATO Science for Peace 

Advanced Training Course "NATO Regional Summer School on Cyber Defense (NATO RSSCD)", 

во периодот 20-26 октомври, 2013 година, во Охрид, на тема: „Cyber special operations, 

StuxNet, Flame, Duqu, Gauss, Shamoon“ - Col, Associate Professor Slavko Angeleski, PhD. 

 Пленарно предaвање на меѓународна обука во организација на Министрството за одбрана - 

REGIONAL TRAINING “Implementation of International Humanitarian Law in Contemporary 

Challenges of NATO-led Operations ”, во периодот 5-6 јуни 2013 година, во Скопје, на тема: 

„Modern Technology IHL and future of NATO led operations“ - Col, Associate Professor Slavko 

Angeleski, PhD. 

 Пленарно предавање на меѓународна конаференција во организација на Северноатлански совет 

на РМ - “Regional Post – ISAF engagement – Lessons learned and legacy for A-5 countries future 

expeditionary missions”, во периодот 12-13 декември, 2012 година, во Скоје, на тема: “Military 

education in Republic of Macedonia as a part of the euro-attlantic integration processes” - Col 

Associate Professor Slavko Angeleski, PhD. 

 Пленарно предaвање на стручно-специјалистичка обука во организација на Министрството за 

одбрана - НОВИОТ СТРАТЕШКИ КОНЦЕПТ НА НАТО, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ, во периодот 28.02-01.03.2013 година во Скопје, на тема: 

„Предноста на современото вооружување во исполнување на мисиите предвидени со Новиот 

стратешки концепт на НАТО“. 

 Пленарно предaвање на меѓународна летна школа во организација на МО и Воената академија 

„Sumer Campus 2010“, на тема: „New Technologies in Military Education and Training“ - Col. 

Slavko Angelevski, PhD. 

 Пленарно предaвање на меѓународна летна школа во организација на МО и Воената академија 

„Sumer Campus 2013“ на тема: „Critical Thinking and Problem Solving in Decision Making 

Process“ - Col. Slavko Angelevski, PhD. 

Бил председател на организационен или програмски одбор на стручни собирири: 

 Претседател на Програмски одбор на Конференцијата MILCON’12; 

 Член на организационен одбор на Студентска конференцијата „Интеграцијата на Република 

Македонија во НАТО и новите безбедносни предизвици“, решение на министерот за одбрана 

бр. 02-1296/1 од 05.12.2012 година; 

Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските активности на 

кандидатот, треба да се истакне дека бил член и активно учествувал во работата на повеќе работни 

групи формирани од Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија. 

Учествувал во изработката на повеќе елеборати и експертизи: 

 Елаборат за гаѓање на АП „Криволак“ (наредба на НГШ бр.21-42/45 од 04.02.2014 година; 

 Елаборат за гаѓање на стрелиште во касарна „Илинден“ (наредба на НГШ на АРМ бр.21-42/45 

од 04.02.2014 година); 

 Ревизија на Студиски програми за прв циклус на студии и утврдување на потребите за измена 

и доплна на Статутот и систематизацијата на Воената кадемија (решение на МО бр. 02-1256/1 

од 24.02.2014 година); 

 Елаборат за акредитација на прв циклус на студии во Воената академија; 



 

 Елаборат за акредитација на втор циклус на студии во Воената академија; 

 Елаборат за реакредитација на прв циклус на студии во Воената академија; 

 Елаборат за реакредитација на втор циклус на студии во Воената академија; 

 Елаборат за акредитација на трет циклус на студии во Воената академија; 

Во периодот во кој се врши изборот во повоско звање, заклучно со 26.12.2013 година, ја 

извршува должноста продекан за настава и НИР на Воената академија во рамките на неговиот втор 

мандат. 

Бил член на повеќе факултетски органи и комисии: 

 Комисија за настава на Воената академија (одлука бр. 03-25/55 од 21.07.2010); 

 Комисија за втор циклус на студии на Воената академија (одлука бр. 03-18/69 од 21.12.2011); 

 Комисија за проверка на студентско досие на прв циклус на студии на Воената академија 

(одлука бр. 04-611/2 од 16.09.2013); 

 Комисија за проверка на студентско досие на втор циклус на студии на Воената академија 

(одлука бр. 04-611/1 од 16.05.2013); 

 Работна група за спроведување на прва почетна обука за проценувачи на воена опрема 

(решение на МО бр. 02-6139/2 од 06.12.2012 година); 

 Комисија за прием на студенти - питомци на Воената академија во учебната 2010/2011 

(решение на МО бр. 07-780/3 од 13.08.2010 година); 

 Комисија за прием на студенти - питомци на Воената академија во учебната 2011/2012 

(решение на МО бр. 07-711/1 од 08.08.2011 година); 

 



 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

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

образовната и стручно-апликативната дејност, се констатира дека кандидатот д-р Славко 

Ангелевски во изминатиот период, по изборот во вонреден професор, остварил значајни резултати 

во научноистражувачката дејност во полето на неговиот интерес. Активно публикува научни 

трудови со оригинални резултати во меѓународни списанија, активно учествува со оригинални 

трудови на значајни меѓународни конференции и се јавува како учесник во научно-истражувачки 

проекти од областите на интерес. 

Покрај научноистражувачката дејност, кандидатот успешно одржува настава на Воената 

академија во Скопје на прв и на втор циклус на студии, а исто така бил ментор на повеќе студенти 

на магистерски и специјалистички студии. 

Согласно со Законот за високо образование и Правилникот за единствените критериуми и 

постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на УГД во 

Штип, кандидатот ги исполнува условите за избор во наставно - научното звање редовен 

професор.  

Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на Наставно- 

научниот совет на Воената академија во Скопје – придружна членака на Универзитет „Гоце 

Делчев“ во Штип да го усвои нашиот предлог и Предлог-одлуката да ја достави до 

Универзитетскиот сенат за кандидатот  

д-р Славко Ангелевски, досегашен вонреден професор, да го избере во звањето редовен професор 

за научните области управување со системи, одлучување, менџмент системи и управување со 

човечки ресурси на Воената академија во Скопје. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. Д-р Стојче Десковски, ред., проф., претседател, с.р; 

2. Д-р Цветко Смилески, ред., проф., член, с.р; 

3. Д-р Трајко Мицески, ред., проф., член, с.р. 

 



 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ  

 

Р. бр. 

 

Наставно-образовна дејност 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1 Избран во звање помлад асистент 1 10   10 

2 Избран во звање асистент 1 15   15 

3 Избран во звање доцент 1 30   30 

4 Избран во звање вонреден професор 1 40   40 

 ВКУПНО     95 

 

Р. бр. 

 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1 Труд со оригинални научни резултати,  

објавени во научно списание опфатено 

во (СЦИ/ЦА/останати) 

8 9/6/3 24 

2 Труд со оригинални научни резултати, 

објавени во зборник од трудови на 

научен собир 

12 1 1 2 14 

3 Пленарно предавање на научен собир, 

музички настап на официјален концерт, 

учество на ликовна изложба 

2 3   6 

4 Одржано предавање по покана од 

научна институција, музички настап на 

официјален концерт 

1 2 1 3 5 

5 Учесник во научен проект  

(максимум во три проекти) 

2 2 1 3 7 

 ВКУПНО      56 

 

Р. бр. 

 

 

Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна дејност 

 

Поени 

  Во земјата Во странство  

  број поени број поени Вкупно 

1 Поглавје од книга   2 7 14 

2 Труд објавен во зборник од трудови на 

стручен собир 

1 2   2 

3 Пленарно предавање на стручен собир 7 2 1 4 18 

4 Претседател на организационен или 

програмски одбор на стручен собир 

2 2   4 

5 Елаборати и експертизи 8 2   16 

6 Продекан 1 8   8 

7 Член на факултетски орган, комисија 7 2   14 

 ВКУПНО      76 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

     

227 

 



 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ 

ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ, НАУЧНИ ОБЛАСТИ 

МЕТОДИ НА ТЕОРИЈАТА НА СИСТЕМОТ И СИСТЕМСКА АНАЛИЗА, 

ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА И ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ, НА ВОЕНАТА 

АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ ВО СКОПЈЕ, 

ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 
 

Cо Одлука бр. 03-17/214 од 31.12.2014 година донесена на 26-та седница на Наставно-

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

25.12.2014 година, определени сме за членови на Рецензентска комисија за подготвување и 

поднесување на писмен реферат за пријавените кандидати за избор на наставник во сите наставно-

научни звања во научното подрачје техничко-технолошки науки, научно поле индустриско 

инженерство и менаџмент, научна област: методи на теоријата на системот и системска анализа, 

операциони истражувања и теорија на одлучување, на Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ во Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Дневник” и „Коха“ на 16.12.2014 

година и во предвидениот рок се пријави д-р Катерина Митковска-Трендова, асистент на Воената 

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

Делчев“ во Штип. 

Врз основа на приложената документација од кандидатката, на Hаставно-научниот совет 

на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје, придружна членка на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип му го поднесуваме следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Биографски податоци 

 

Д-р Катерина Митковска-Трендова е родена на 27.11.1971 година во Струмица, 

Република Македонија, каде ги завршила основното и средното образование. Во 1995 година 

дипломирала на Природно-математички факултет во Скопје, Институт по математика, насока – 

теориска, со просек 9,12, со што се стекнала со звање дипломиран математичар. Постдипломски 

студии – магистратура завршила на 8.5.2009 година, на Машинскиот факултет во Скопје, на 

Катедрата за индустриско инженерство и менаџмент, со просек 10,00. Со одбраната на 

магистерскиот труд под наслов „Математичко моделирање кај системите за преструктурирање на 

претпријатијата“ се стекнала со научно звање магистер по технички науки. Докторската теза 

пријавена на Машинскиот факултет во Скопје, на Катедрата за индустриско инженерство и 

менаџмент, со наслов „Примена на Маркови процеси на одлучување како поддршка при 

донесување одлуки под несигурност во процесот на преструктурирање на претпријатијата“, ја 

одбранила на 21.11.2014 година и се стекнала со научно звање доктор на технички науки. Од 1996 

година до (денес) 2015 година е вработена во Министерството за одбрана на Република 

Македонија, на Воената академија во Скопје. Министерството за одбрана е единствен работодавец 

во текот на нејзиниот работен стаж. Покрај наставно-образовната и научноистражувачката 

дејност, во рамките на работниот ангажман на Воената академија во Скопје, учествувала и во 

повеќе активности со стручно-апликативен карактер. Учествувала на повеќе домашни и 

меѓународни научни и стручни настани и како автор и коавтор има објавено повеќе научни и 

стручни трудови во земјата и странство, од областите во кои работи и се нејзин предмет на 

интерес. Солидно го познава англискиот јазик.  



 

 

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

 

1. Доктор на науки од научната област во која се избира: 

Кандидатката е доктор на технички науки за соодветната област.   

2. Просечен успех од најмалку осум на студиите на прв и втор циклус, за секој циклус 

посебно: 

Кандидатката има остварено просечен успех 9,12 на студиите на прв циклус и просечен 

успех 10,00 на студиите на втор циклус. 

3. Објавени најмалку четири научноистражувачки трудови во соодветните области во 

меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во последните пет 

години 

Бр. Автор Наслов на трудот Списание/Публикација 

Години на 

излегување на 

списанието/ 

публикацијата 

1 

Katerina 

Mitkovska-

Trendova, 

Robert 

Minovski, 

Dime 

Boshkovski 

Methodology for 

transition 

probabilities 

determination in a 

Markov decision 

processes model for 

quality-accuracy 

management 

Journal of Engineering 

Management and 

Competitiveness (JEMC), 

University of Novi Sad, 

Technical Faculty “Mihajlo 

Pupin” Zrenjanin, p-ISSN: 

2334-9638, e-ISSN: 2217-8147 

Vol. 4, No.2, 2014, pp.59-67. 

4 

2 

Катерина 

Митковска-

Трендова, 

Росе 

Смилевски 

Реалноста, 

експериментот и 

математичкиот 

модел 

Зборник на трудови од 

четвртата меѓународна научна 

конференција „Науката и 

општествениот развој“, 

Европски Универзитет во 

Република Македонија, Скопје, 

2014, ISBN 978-608-4574-62-0, 

COBISS.MK-ID 96104458, 

стр.1258-1269. 

4 

3 
Катерина 

Митковска-

Трендова 

Развој на методите 

од Марковата 

анализа за примена 

во инженерството 

за надежност, 

безбедност и 

одржување 

Зборник на научни трудови од 

првата меѓународна научно-

стручна конференција 

„Безбедносно инженерство при 

работа и пожар“, Меѓународен 

Славјански Универзитет 

„Гаврило Романович 

Державин“, Битола, 2013, стр. 

83-89, ISBN 978-608-65051-4-1, 

COBISS.MK-ID 94618890. 

2 



 

4 

A. Glavinov,  

Z. 

Krakutovski, 

K. 

Mitkovska-

Trendova,  

S. Ognjenovic 

Application of 

Multicriteria 

Analysis for 

Selection of 

Alternative in the 

Road Projects 

CETRA’2012 (2-nd International 

Conference on Road and Rail 

Infrastructure), Dubrovnik, 

Croatia, 7-9 May, 2012, Road 

and Rail Infrastructure II, pp. 

195-201, ISBN 978-953-6272-

49-5. 

3 

5 

Kemo Djozo, 

Katerina 

Mitkovska-

Trendova, 

Nikola 

Kletnikov 

The Impact of 

Multidisciplinary 

Education to the 

Efficiency of 

Managers from 

Differen Levels of 

the Security System 

– with Specific 

Review on the Field 

of Defence in 

Republic of 

Macedonia 

Proceedings of the International 

Scientific Conference, Security 

and Euroatlantic Perspectives of 

the Balkans, Ohrid, 25-26 May, 

2012, Vol. 1, pp. 391-404. ISBN 

978-608-4532-27-9, 

COBISS.MK-ID 92748298. 

5 

6 

R. Minovski,  

K. 

Mitkovska-

Trendova,  

D. Jovanoski 

Deployment of 

finite-stage Markov 

decision processes 

for inventory 

management 

solutions in 

enterprise 

restructuring 

Scientific Monography Intelligent 

production systems way to 

competitiveness and innovative 

engineering, (Editors: Valentina 

Gecevska and Franc Cus), 

Chapter 13, pp. 149 – 163, 

Faculty of Mechanical 

Engineering, Skopje, Macedonia 

and Faculty of Mechanical 

Engineering, Maribor, Slovenia 

(ISBN 978-9989-2701-4-7), 

2009. 

1 

 

4. Позитивна оценка од самоевалуацијата: 

Кандидатката има позитивна оценка од самоевалуацијата спроведена од Комисијата за 

самоевалуација на Воената академија во Скопје. 

 

Во однос на комплетноста на документите, по разгледување на приложените документи 

Рецензентската комисија заклучи дека кандидатката наместо диплома за докторат на науки има 

приложено потврда за одбранет докторат поради тоа што до моментот на објавување на конкурсот 

не е промовирана во доктор на науки. 

 

Наставно-образовна и научноистражувачка дејност 

 

Д-р Катерина Митковска-Трендова професионално, одговорно и квалитетно ја организира 

наставата на првиот циклус на студии при Воената академија во Скопје по предметите за кои е 

избрана, по предметите кои ѝ биле доделени или по предметите на кои соработува со други 

колеги.  



 

Со Одлука бр. 03-71/95 од 25.7.1996 е избрана за соработник на Воената академија во 

Скопје, во звање помлад асистент, а со Одлука бр. 04-71/66 од 27.7.2000 година е преизбрана во 

помлад асистент. Од 1996 до 2005 година ги реализира вежбите по предметите Математика 1, 

Математика 2, Математика 3, и Математика 4. Со Одлука бр. 03-39/40 од 11.3.2010 година на 

Матичната комисија за основање Воена академија, е избрана за соработник по математика на 

Воената академија во Скопје, а со Одлука бр. 03-39/39 од 11.3.2010 година за соработник по 

методи на операциони истражувања. Со Одлука бр. 03-18/230 од 5.7.2012 година е избрана во 

соработничко звање асистент во наставно-научната област технички науки, по предметот Методи 

на операциони истражувања, а со Одлука бр. 03-18/232 од 5.7.2012 година, во соработничко звање 

асистент по предметот Математика. Од 2009 година до денес ги реализира вежбите по предметите 

Математика 1, Математика 2 и Методи на операциони истражувања. Соработува и во реализација 

на вежбите по предметот Моделирање и симулации. 

За потребите на својата наставна дејност, има подготвено наставни материјали за 

предметите кои ги држи, меѓу кои и: учество во лекциите по предметот Методи на операциони 

истражувања на Воената академија (поглавје Управување со залихи, од 2009 година), учество во 

интерна скрипта на Машинскиот факултет во Скопје по предметот Менаџмент информациски 

системи (со две поглавја, Маркови вериги и Петри мрежи, од 2007 година). Лекциите и скриптата 

се достапни во библиотеката на Воената академија во Скопје, под број 432 и 470, соодветно. 

Во рамките на својата научноистражувачка работа д-р Катерина Митковска-Трендова како 

автор или коавтор има објавено повеќе научни и стручни трудови, 1 (еден) магистерски труд и 1 

(еден) докторски труд. Учествувала на повеќе домашни и меѓународни научни и стручни настани. 

За потребите на своето професионално усовршување учествувала во обуки, семинари, 

курсеви, вежби и слични активности, меѓу кои: 

- Учество во научноистражувачки проект „Математичка анализа со посебен осврт на 

операторско сметање и примена“ – на Електротехничкиот факултет во Скопје, доделен од 

Министерство за образование и наука на Република Македонија, за периодот од 1.7.2003 

година до 30.6.2006  година. (во склоп на проектот континуирано се одржувани семинари 

од областите парцијални диференцијални равенки, мали бранчиња, дистрибуции, 

варијационо сметање и др.). Кандидатката учествувала со презентација за „Дајнерови 

диференцијални равенки“ на семинар во Крушево, 2005 година. Во рамки на проектот е 

реализиран и осмиот симпозиум по диференцијални равенки на кој кандидатката учествува 

со труд како коавтор. 

- Учество на семинар „Почетен курс по дистрибуции“, Центар за инженерска математика, 

Електротехнички факултет во Скопје, 2005/2006 година. 

- Студиски престој и завршен докторски курс „Оптимизација“ на Природно-математички 

факултет во Белград, Република Србија, во рамки на TEMPUS проект „Докторски студии 

по математички науки во Југоисточна Европа“, http://www.matf.bg.ac.rs/tempus/, од 29-ти 

август до 23-ти септември, 2011 година. 

- Учество на интензивен курс „Нумеричка оптимизација и примена“ на Природно-

математички факултет во Нови Сад, Република Србија, во рамки на DAAD проект, 

http://www.dmi.uns.ac.rs/DAADIntCour/Default.html, од 27-ми мај до 2-ри јуни, 2012 година.  

 

Трудовите кои ги има објавено д-р Катерина Митковска-Трендова се поделени според 

табелата на активности кои се бодуваат при изборно звање и се проследени со кратка евалуација: 

 

 

 

http://www.matf.bg.ac.rs/tempus/
http://www.dmi.uns.ac.rs/DAADIntCour/Default.html


 

Дел од монографија или научна книга: 

 

1. R. Minovski, K. Mitkovska-Trendova, D. Jovanoski, Deployment of finite-stage Markov 

decision processes for inventory management solutions in enterprise restructuring, Intelligent 

production systems way to competitiveness and innovative engineering, Scientific Monography 

(Editors: Valentina Gecevska and Franc Cus), Chapter 13, pp. 149 – 163, Faculty of Mechanical 

Engineering, Skopje, Macedonia and Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia 

(ISBN 978-9989-2701-4-7), 2009. 

- Најистакнатата карактеристика на опкружувањето на современите претпријатија е 

неговата динамика. Претпријатијата функционираат во еден многу турбулентен пазар, 

со зголемен број на потрошувачи и зголемена конкуренција, брзи промени на потребите на 

потрошувачите и др. Глобализацијата на пазарот, задоволувањето на потрошувачите, 

прекумерното производство, технолошкиот просперитет, повеќенационалните 

претпријатија, се некои од причините коишто драматично ја зголемуваат динамиката 

на пазарот. Поради тоа, потребата за брзи акции и промени станува неопходна за 

претпријатијата коишто сакаат да преживеат во такво опкружување. Со цел да се 

задржи точноста на тие акции, претпријатијата мора да имаат силна поддршка во 

клучните точки на донесување одлуки, зајакнати со различни алатки и методи кои ќе 

овозможат одлучување врз основа на факти. Од една страна, тие алатки и методи 

треба да се пософтицирани за да може да се справат со покомплексните проблеми, но од 

друга страна сепак треба да се лесни за употреба, што ќе ја овозможи нивната 

имплементација во практиката. Во трудот е предложен модел на конечно-етапен 

Марков процес на одлучување за управување на залихите при преструктурирање на 

претпријатијата. 

 

Трудови со оригинални научни резултати објавени во научно списание: 

 

1. Katerina Mitkovska-Trendova, Robert Minovski, Dime Boshkovski, Methodology for 

transition probabilities determination in a Markov decision processes model for quality-accuracy 

management, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), University of 

Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, p-ISSN: 2334-9638, e-ISSN: 2217-8147 

Vol. 4, No.2, 2014, pp.59-67. 

- Главната цел на истражувањето претставено во трудот е да дефинира методологија за 

одредување на веројатностите на премин кај еден Марков процес на одлучување, на 

примерот за оптимизација на квалитет-точност преку оптимирање на неговиот главен 

показател (процентот на шкарт), во еден систем за мерење на учинокот. Предложената 

методологија за пресметување на веројатностите на премин се базира на користење 

историски податоци. 

2. Boro Piperevski, Elena Hadzieva, Nevena Serafimova, Katerina Mitkovska-Trendova, On a 

Class of Differential Equations of Second Order with Polynomial Coefficients, Mathematica 

Balkanica, New Series, vol. 18, 2004, Fasc. 3-4; pp. 411-418; Proceedings of fourth international 

symposium „Transform Methods & Special Functions”, Borovets’2003; Зборник на објавени 

трудови на Воена академија 2003-2004, Скопје, март 2005, ISBN 9989-134-06-5, pp.  69-74. 

- Во овој труд се разгледува класа линеарни диференцијални равенки од втор ред. Воведени 

се некои смени за дадените равенки и со нивна помош се добиени егзистенцијалните 

услови за интеграбилност на новите равенки. Добиена е формула за општото решение и 

разгледани се специјални случаи од овој вид равенки. 

 

 



 

 

 

Трудови  објавени во зборници од трудови на научни собири: 

 

1. Катерина Митковска-Трендова, Росе Смилевски, Реалноста, експериментот и 

математичкиот модел, Четврта меѓународна научна конференција „Науката и 

општествениот развој“, Европски Универзитет во Република Македонија, Скопје, 2014, 

Зборник на трудови, ISBN 978-608-4574-62-0, COBISS.MK-ID 96104458, pp.1258-1269. 

- Во трудот е направена анализа на значењето на математичкото моделирање за 

решавање реални проблеми, поставувајќи го како врска меѓу реалниот проблем и 

имплементацијата, во една тријада реален проблем-математички модел-софтвер. 

Разгледани се методологии за решавање проблеми со математичко моделирање. 

Направена е дискусија за процесот на математичко моделирање и колку може да се 

потпреме на математичкиот модел при предвидување, планирање и донесување одлуки. 

2. Катерина Митковска-Трендова, Примена на математички алатки за менаџирање ризик 

од пожар, Втора меѓународна научно-стручна конференција „Безбедносно инженерство 

при работа и пожар“, Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович 

Державин“, Битола, 2014 (прифатен) 

- Ефективното менаџирање пожар е повеќеетапен процес, кој ефективно го намалува 

ризикот од пожар. Суштинско за превенција и управување на пожарот е соработката 

помеѓу сите фактори. Помош за обезбедување и промовирање здрава средина се 

меѓународните стандарди, водичи, практикуми, како и квантитативните методи за 

оценка на ризикот од пожар. Менаџирањето со ризик од пожар опфаќа оценка, како и 

третман, прифаќање и комуникација за ризикот. Во овој труд е направена анализа и 

преглед на квантитативните методи кои се користат за таа намена. 

3. Катерина Митковска-Трендова, Развој на методите од Марковата анализа за примена во 

инженерството за надежност, безбедност и одржување, Прва меѓународна научно-стручна 

конференција „Безбедносно инженерство при работа и пожар“, Меѓународен Славјански 

Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Битола, 2013, Зборник на научни трудови, 

стр. 83-89, ISBN 978-608-65051-4-1, COBISS.MK-ID 94618890. 

- Во трудот прво е направен преглед и поделба наквалитативни и квантитативни алатки 

кои се применуваат во безбедносното инженерство, меѓу кои се вбројуваат и Марковите 

модели и методи. Потоа е направена анализа каде и на кој начин се применуваат 

Марковите модели во тие области и во кој правец се развиваат, со изложување на 

примери. 

4. К. Митковска-Трендова, Маркови процеси на одлучување како поддршка на донесување 

одлуки при планирање воени операции, Научно-стручна конференција „Процесот на 

планирање и донесување одлуки во современите операции: - Каде сме денес, а каде треба 

да бидеме утре? –“, MILKON’12, Скопје, 2012, Зборник на трудови, стр. 74-82; Специјално 

издание на научно-теоретското списание „Современа македонска одбрана“, стр. 95-104, 

ISBN 978-9989-2851-2-7, COBISS.MK-ID 91942922. 

- Во трудот се истражуваат процесите на планирање воени операции од теориска 

перспектива на одлучувањето. Претставен е модел на МПО, со кој се моделира изборот 

на оптимални акции при планирање на воените операции, а истовремено поддржува 

софтверски алатки кои ја овозможуваат неговата имплементација. Дадени се примери за 

армии кои користат вакви алатки за планирање операции. 

 



 

5. A.Glavinov, Z. Krakutovski, K. Mitkovska-Trendova, S. Ognjenovic, Application of 

Multicriteria Analysis for Selection of Alternative in the Road Projects, CETRA’2012 (2-nd 

International Conference on Road and Rail Infrastructure), Dubrovnik, Croatia, 7-9 May, 2012, 

Road and Rail Infrastructure II, pp. 195-201, ISBN 978-953-6272-49-5. 

- Во трудот се споредени неколку методи од повеќекритериумската анализа применети на 

реално истражување за донесување одлуки за патната инфраструктура во Република 

Македонија, од цивилен и од одбранбен аспект, со шест критериуми и повеќе 

поткритериуми. 

6. Kemo Djozo, Katerina Mitkovska-Trendova, Nikola Kletnikov, The Impact of 

Multidisciplinary Education to the Efficiency of Managers from Differen Levels of the Security 

System – with Specific Review on the Field of Defence in Republic of Macedonia, International 

Scientific Conference, Security and Euroatlantic Perspectives of the Balkans, Ohrid, 25-26 May, 

2012, Завршна книга, том I, pp. 391-404. ISBN 978-608-4532-27-9, COBISS.MK-ID 

92748298. 

- Во трудот е направено истражување меѓу офицерите кои се школуваат на Воената 

академија во Скопје на Командно Штабна Школа, за нивното мислење околу тоа кои 

предмети и од кои области треба да бидат застапени во образованието на офицерите на 

сите нивоа и кои знаења досега ги употребиле во нивното работење. 

7. K. Mitkovska-Trendova, R. Minovski, D. Jovanoski, Finite-stage Markov decision processes in 

inventory management, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, 

Innovation and Regional Development (ICEIRD’08), Skopje-Ohrid, Macedonia, 2008, ISBN 

978-9989-2636-4-4, pp. 631-640. 

- Марковите процеси на одлучување се флексибилна техника за  стохастички и динамички 

проблеми на оптимизација и обезбедуваат моќна алатка за оптимизација на нивниот 

учинок. Тие имаат голема примена, меѓу другото и кај управување на залихите. Брзо се 

шири нивната примена и многу компании ги користат. Зголемената динамика на пазарот 

го прави сè поактуелен проблемот на валидно и брзо донесување одлуки, како и проблемот 

на одредување на учинокот на претпријатието. Способноста на претпријатието 

непрекинато да се адаптира на промените на пазарот е неопходна за успех на 

претпријатието. Главната цел на моделот за преструктурирање на претпријатија, 

наречен COMPASS е да го систематизира комплексниот процес на преструктурирање на 

претпријатијата и да усвои соодветни методи кај клучните точки на одлучување, 

поддржувајќи ја индустриската практика со едноставни и практични методи/алатки, 

кои се разбирливи и лесни за користење, како што се моделите на Маркови процеси на 

одлучување. Тоа е единствен начин да се постигне имплементација на методите и на 

моделот за преструктурирање како целина. Во трудот е претставена примена на 

конечно-етапни Маркови процеси на одлучување кај проблем од управување на залихи. 

Независно од математичкото образование, моделот може да се користи и без да се 

познава теоријата, бидејќи пресметките и резултатите за оптималната политика и 

функциите на вредност на состојба може да се добијат лесно, користејќи програми во 

Excel, MATLAB, LINDO/LINGO, CPLEX итн. 

8. R. Minovski, K. Mitkovska-Trendova, D. Jovanoski, Management of changes: utilization of  

infinite-stage Markov decision processes, Proceedings of the 6-th International Conference, 

Management and Engineering, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 279-283. 

- Во трудот се разгледува модел на бесконечно-етапен Марков процес на одлучување, 

применет на синтетички проблем од мотивација на вработените во едно претпријатие. 



 

Направена е споредба на резултатите со три оптимизациони техники на решавање: 

итерација на политики, итерација на вредности и линеарно програмирање. 

9. R. Minovski, K. Mitkovska-Trendova, D. Jovanoski, Application of finite-stage Markov 

decision processes in policy determination for employees’motivation, Proceedings of the 8-th 

International Conference Advanced Manufacturing Operations, Kranevo-Albena, Bulgaria, 2008, 

pp. 77-82. 

- Во трудот е разгледан моделот на конечно-етапен Марков процес на одлучување, 

применет на синтетички проблем од мотивација на вработените во едно претпријатие. 

Користени се методот на исцрпно набројување на стационарните политики и нивно 

рангирање и динамичко програмирање. 

10. Славко Ангелевски, Невена Серафимова, Катерина Митковска-Трендова, Моделирање и 

симулација за предвидување губитоци во борбени дејства, базирано врз модели на 

Маркови вериги, Зборник на трудови од III Конгрес на математичарите на Македонија, 

Струга, 2005, pp. 423-438. 

- Во рамките на трудов презентирано е математичко моделирање и симулација на борбени 

дејства помеѓу две спротивставени единици, во услови кога постојат различни 

претпоставки во однос на аквизицијата на цели, координацијата при селекција на цели и 

можноста за самоуништување. Моделирањето е базирано на деривирани модели на 

Маркови вериги за континуирана транзиција. Моделите и софтверското решение се 

наменети за ситуации кога се изведуваат воздушни дуели, дејство од воздух на земја и 

изведување копнени дејства. Се претпоставува дека секоја од единиците е хомогена, 

односно поделува борбени платформи од ист вид и опремени со идентично вооружување. 

11. Nevena Serafimova, Katerina Mitkovska-Trendova, On integrability of a class of linear 

differential equations of third order, Зборник на трудови, 8-ми интернационален македонски 

симпозиум по диференцијални равенки, Охрид, 2004, ISBN 9989-630-49-6, COBISS.MK-ID 

61901322, 2005, pp. 99-108. 

- Во трудот се разгледува една класа линеарни диференцијални равенки од трет ред, 

којашто е добиена од една класа диференцијални равенки од втор ред. Користејќи некои 

претходни резултати, добиени се условите за постоењето на две нејзини партикуларни 

решенија. 

12. Илија Шапкарев, Боро Пиперевски, Невена Серафимова, Катерина Митковска-Трендова, 

Елена Хаџиева, За една класа линеарни диференцијални равенки од втор ред чие општо 

решение е полином, Зборник на трудови од 7-ми Македонски симпозиум по 

диференцијални равенки, Охрид, 2002, ISBN 9989-630-37-2, pp. 27-39; Зборник на објавени 

трудови на Воена академија 2000-2002, Скопје, март, 2003, ISBN 9989-9504-2-3, pp. 657-

664. 

- Во овој труд се разгледува една класа линеарни диференцијални равенки од втор ред 

чиешто општо решение е полином и се покажува дека таа е редуктибилна на систем 

диференцијални равенки од прв ред. При тоа е добиен системот диференцијални равенки и 

формулата за општо решение полином. 

13. Nevena Serafimova, Katerina Mitkovska-Trendova, Boro Piperevski, On a Class of Second 

Order Differential Equations’ Systems, whose General Solution is Polinomial, Зборник на 

трудови од II конгрес на математичари и информатичари на Македонија, Охрид, 2000, 101-

104; Зборник на објавени трудови на Воена академија 2000-2002, Скопје, март 2003, ISBN 

9989-9504-2-3, pp. 579-582. 



 

- Во овој труд се набљудува една класа системи од линеарни диференцијални равенки од 

втор ред и добиени се услови под кои оваа класа системи има полиномно општо решение. 

 

Учество на научен собир со реферат (постер/усно): 

 

Д-р Катерина Митковска-Трендова ги презентирала со соопштенија следните трудови на 

научни собири: 

 

1. Катерина Митковска-Трендова, Росе Смилевски, Реалноста, експериментот и 

математичкиот модел, Четврта меѓународна научна конференција „Науката и 

општествениот развој“, Европски Универзитет во Република Македонија, Скопје, 2014, 

Зборник на трудови, ISBN 978-608-4574-62-0, COBISS.MK-ID 96104458, pp.1258-1269, (со 

презентација). 

2. Катерина Митковска-Трендова, Развој на методите од Марковата анализа за примена во 

инженерството за надежност, безбедност и одржување, Прва меѓународна научно-стручна 

конференција „Безбедносно инженерство при работа и пожар“, Меѓународен Славјански 

Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Битола, 2013, Зборник на научни трудови, 

стр. 83-89, ISBN 978-608-65051-4-1, COBISS.MK-ID 94618890, (со презентација). 

3. Kemo Djozo, Katerina Mitkovska-Trendova, Nikola Kletnikov, The Impact of 

Multidisciplinary Education to the Efficiency of Managers from Differen Levels of the Security 

System – with Specific Review on the Field of Defence in Republic of Macedonia, International 

Scientific Conference, Security and Euroatlantic Perspectives of the Balkans, Ohrid, 25-26 May, 

2012, Завршна книга, том I, pp. 391-404. ISBN 978-608-4532-27-9, COBISS.MK-ID 

92748298, (со презентација). 

4. К. Митковска-Трендова, Маркови процеси на одлучување како поддршка на донесување 

одлуки при планирање воени операции, Научно-стручна конференција „Процесот на 

планирање и донесување одлуки во современите операции: - Каде сме денес, а каде треба 

да бидеме утре? –“, MILKON’12, Скопје, 2012, Зборник на трудови, стр. 74-82, (со 

презентација); Специјално издание на научно-теоретското списание „Современа 

македонска одбрана“, стр. 95-104, ISBN 978-9989-2851-2-7, COBISS.MK-ID 91942922. 

5. K. Mitkovska-Trendova, R. Minovski, N-period inventory models with deterministic and 

probabilistic demand, Fulbright academy of science and technology (FAST) Conference, Small 

Places Can Change the World, Skopje, Macedonia, мarch, 2009, www.fulbright.org, (со 

презентација). 

- Во трудот и рефератот е нагласено значењето од користење математички алатки во 

современите бизнис-процеси и преструктурирањето на претпријатијата. Понатаму е 

изложен стохастички модел на конечно-етапни Маркови процеси на одлучување со 

примена кај управување со залихи. Исто така е направена класификација и преглед на  на 

детерминистичките и стохастичките моделите за управување на залихи, меѓу кои е 

поставен и опишаниот модел, илустриран со синтетички пример. 

6. K. Mitkovska-Trendova, R. Minovski, D. Jovanoski, Finite-stage Markov decision processes in 

inventory management, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, 

Innovation and Regional Development (ICEIRD’08), Skopje-Ohrid, Macedonia, 2008, ISBN 

978-9989-2636-4-4, pp. 631-640, (со презентација). 

7. Nevena Serafimova, Katerina Mitkovska-Trendova, On integrability of a class of linear 

differential equations of third order, Зборник на трудови, 8-ми интернационален македонски 

http://www.fulbright.org/


 

симпозиум по диференцијални равенки, Охрид, 2004, ISBN 9989-630-49-6, COBISS.MK-ID 

61901322, 2005, pp. 99-108, (со презентација). 

8. Nevena Serafimova, Katerina Mitkovska-Trendova, Boro Piperevski, On a Class of Second 

Order Differential Equations’ Systems, whose General Solution is Polinomial, Зборник на 

трудови од II конгрес на математичари и информатичари на Македонија, Охрид, 2000, 101-

104; Зборник на објавени трудови на Воена академија 2000-2002, Скопје, март 2003, ISBN 

9989-9504-2-3, pp. 579-582, (со презентација). 

 

Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност 

 

Од стручно-апликативната и организациско-развојната дејност на кандидатката се 

истакнуваат активностите: 

 

- Завршен курс за методичко оспособување и усовршување на наставници и соработници, во 

организација на Воена академија во Скопје, февруари, 1997 година 

- Обука за работа со бази на податоци во симулацискиот пакет JTLS, во Симулационен 

центар во Истанбул, Република Турција, за учество на воено-симулациска вежба SEESIM 

06 како и учество во вежбата, 2006 година 

- Учество на семинар за вежби и обука со симулации „Раководење на обука – Симулациски 

вежби“, Фаза I, организиран од КоВ – Велес и Националниот Симулационен Центар на 

Соединетите Американски Држави, како и сопствена презентација на истиот  

„Математичко моделирање и симулациите како алатка за управување со залихите“, 

септември, 2008 година 

- Учество на семинар „Учење од далечина на војници“, Фаза II, организиран од КоВ – Велес, 

со предавачи од Националната гарда на Вермонт, Соединетите Американски Држави, јули, 

2009 година 

- Учество во комисија по математика на натпревар за млади истражувачи од Република 

Македонија – Наука на млади, Струмица, 2004 година. 

 

Труд во стручно (научно-популарно) списание: 

 

1. К. Ѓозо, В. Златков, К. Митковска-Трендова, Mодели за донесување воени одлуки во 

АРМ и во НАТО, теоретско списание „Современа македонска одбрана“, година XII, број 

22, декември 2011, МО на РМ, стр. 93-107. 

- Освен проучувањето на општата методологија за донесување одлуки, целта на овој труд 

е да спореди два модели за донесување воени одлуки, во Армијата на Република 

Македонија и НАТО. Донесени се заклучоци за разликите меѓу нив и нивно надминување. 

Покрај наставно-образовната и научноистражувачката дејност, работниот ангажман на д-р 

Катерина Митковска-Трендова на Воената академија во Скопје опфаќа и учество во комисии за 

прием на питомци и студенти, за самоевалуација, за приемни испити по математика, за прием на 

офицери за службите на Армијата на Република Македонија, за дипломски работи, за настава, за 

набавка, рецензентска комисија за избор на соработник, за одбрана на специјалистички труд, 

работни групи и др. Кандидатката е избрана за секретар Секторот за II и III циклус и стручно и 

професионално усовршување на Воената академија во Скопје. 

Сите овие активности кои се во функција на научноистражувачкиот и стручно-

апликативниот развој, меѓу другото придонесуваат за поквалитетно и поуспешно реализирање на 

наставните и другите задолженија на Воената академија во Скопје. 



 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Кандидатката д-р Катерина Митковска-Трендова, покрај општите услови утврдени со 

Законот за работни односи, ги исполнува и условите наведени во член 124, 125 и 142 од Законот за 

високо образование, Законот за Воена академија, Правилникот за критериуми и постапка за избор 

во наставно-научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип и 

Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставни и во соработнички звања на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје. Тоа се потврдува со стекнатиот академски 

степен на образование докторат на науки во областа во која се избира, објавените научни и 

стручни трудови, позитивната оценка од самоевалуацијата на Воената академија во Скопје, 

учеството во реализација на наставата и научноистражувачката работа, со што се исполнети 

критериумите за избор во академско звање доцент. 

Рецензентската комисија има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје, придружна членка на Универзитет „Гоце 

Делчев” во Штип д-р Катерина Митковска-Трендова да ја избере во звање доцент  во научното 

подрачје техничко-технолошки науки, научно поле индустриско инженерство и менаџмент, научна 

област: методи на теоријата на системот и системска анализа, операциони истражувања и теорија 

на одлучување, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје, придружна 

членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

4. Д-р Росе Смилески, редовен професор, претседател, с.р. 

Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Воена академија-Скопје, 

придружна членка 

5. Д-р Роберт Миновски, редовен професор, член, с.р. 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Машински факултет-Скопје 

6. Д-р Драге Петрески, вонреден професор, член, с.р. 

Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Воена академија-Скопје, 

придружна членка 

 

 



 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ  

 

Р. бр. Наставно-образовна дејност Поени 

1 
Избрана и преизбрана во звање помлад 

асистент 
20 

2 Избрана во звање асистент 15 

 ВКУПНО 35 

 

Р. бр. 
Научноистражувачка дејност и стручно 

уметнички активности 

Поени 

Во земјата Во странство 
Вкупно 

број поени број поени 

1 Дел од монографија или научна книга 1 6   6 

3 

Труд со оригинални научни резултати, 

објавени во научно списание опфатено во 

(SCI/CA/останати) 

2х3 6 

4 

Труд со оригинални научни резултати, 

објавени во зборник од трудови на научен 

собир 

8 1 4 2 16 

5 Секциско предавање на научен собир 1 2   2 

6 
Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно) 
8 1   8 

7 Одбранета докторска теза 1 8   8 

8 Одбранета магистерска работа 1 4   4 

9 Учесник во научен проект 1 2   2 

10 Студиски престој во странство 8 8 

 ВКУПНО      60 

 

 

Р. бр. Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна  дејност 

Поени 

 Во земјата Во странство  

 број поени број поени Вкупно 

1 
Труд во стручно (научно-популарно) 

списание 
1 2   2 

2 
Учество на стручен собир со реферат 

(постер/усно) 
1 0,5   0,5 

3 Учесник во научен проект 1 5   5 

4 Изготвување на извештаи од анализи 5 0,1   0,5 

6 Член на факултетски орган, комисија 15 2   30 

 ВКУПНО      38 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

    
133 

 

 

 


