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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО  

НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ,  

НАУЧНО ПОЛЕ: ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ (МЕНАЏМЕНТ) ВО 

НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ, ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ 

И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 

Со одлука бр. 02-11/119 од 30.06.2022 година донесена на 14-та седница на Наставно- 

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

членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, одржана на 30.06.2022 година, формирана е 

Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања во научното подрачје: општествени 

науки, научно поле: организациони науки и управување (менаџмент), во научните области: 

менаџмент системи, деловно комуницирање и управување со човечки ресурси на Воената 

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

1. Д-р Љубомир Дракулевски, редовен професор, Економски факултет - Скопје, 

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

2. Д-р Леонид Наков, редовен професор, Економски факултет - Скопје, Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“ Скопје,, член;  

3. Д-р Славко Ангелевски, редовен професор, Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, член; 

Конкурсот за овој избор беше објавен во весникот Слободен печат на ден 16.04.2022 

година и во предвидениот рок се пријави еден кандидат, д-р Лазар Ѓуров, вонреден професор, 

потполковник од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ 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 

 
Кандидатор д-р Лазар Ѓуров е роден на 11.09.1978 година во Штип, каде го завршил 

основното и средното училиште. Во 1996 година се запишува на Воена академија во Скопје, 

насока пешадија, каде што дипломирал во 2000 година. На завршниот Курс за лидери – 

командири на водови е избран помеѓу првите пет од VI-тата питомечка класа. 
По промовирањето во првиот офицерски чин, бил распореден на работното место 

командир за извидувачки вод во втората пешадиска механизаирана бригада во Штип. За време 

на вооружениот конфликт во 2001 година е ангажира на борбени задачи во составот на својата 

единица. По завршувањето на вооружениот конфликт добива статус на бранител. Потоа 

својата офицерска кариера ја продолжува во Командата за обука во АРМ.  

Потоа е распореден на Воената академија каде има извршувано неколку должности: 

Командир на наставна група (питомечки вод), Командир на Курс за подофицери за служби во 

АРМ, Командир на настава класа (питомечка чета), Офицер за протокол и односи со јавноста.  

Во тој период завршил сертифициран Универзитетски Курс „Тренинг за тренери” на 

Универзитет за Едукација и Комуникации, Jönköping, Шведска (во траење од една година) 

2006/2007 и курс „Лидери за 21-ви век” во Европски Центар за безбедносни студии „George C. 

Marshall”, Гармиш Партен Кирхен, Германија, 2003. Станува и член на МЕНСА - Македонија, 

Организација на луѓе со натпросечен коефициент на интелигенција.  
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Магистирирал во 2009 година и во наставата на Воената академија е вклучен како 

соработник во 2010 година со направен избор од страна на матичната комисија.  Завршил 

докторски студии на Економскиот факултет во Скопје при УКИМ на тема „Влијанието на 

лидерството врз развојниот процес на тимот и неговите членови за ефективен менаџмент на 

организацијата“ во 2011 година и се стекнал со звање доктор на економски науки.  

Во 2012 година со одлука на ННС на ВА бр.03-18/221 е избран за доцент на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце 

делчев“ Штип. Од тогаш има плодна наставна, образовна, научно-истражувачка и апликативна 

дејсност.  

Во 2012 година е избран и за професор на висока стручна школа на Бизнис Академија 

Смилевски - БАС Скопје по предметите Интерперсонални деловни вештини, Стратегиско 

водство, Синергирање и Деловно преговарање. Од 2012 во континуитет реализира настава на 

БАС. 

Во 2012 година ја води и реализира наставата по предметот Учење и развој во третиот 

семестар во прв циклус на студии на студиската програма Лидерство и младинска работа во 

заедницата на Факултетот на јавна администрација и политички науки на Универзитетот на 

Југоисточна Европа. 

Има издадено две книги. ЛИДЕРСТВО, Ангелина Танева Вешовска, Љубомир 

Дракулевски, Лазар Ѓуров, Академска книга, 2015, ISBN 978-608-4749-00-4 и ЛИДЕРСТВО: 

состојка која групата ја прави тим а членовите лидери, Лазар Ѓуров,  ЕВРОПА 92 КОЧАНИ, 

2016, ISBN 978-608-66035-0-2. 

Како член на многу работни групи дал особен придонес во развојот на наставни 

програми но и развој на институии од областа на едукацијата. Со решение од Министерот за 

одбрана бр.02-5124/1 од 27.9.2012 година бил одреден во работната група за прераснување на 

Регионалниот тренинг центар за комуникации во НАТО Центар за едукација и обука. 

Во 2013 година со решение на Министерот за одбрана бр.02-2972/1 е одреден за член на 

уредувачкиот одбор на Меѓународното научно списание за обрана, безбедност и мир 

„Современа Македонска Одбрана“, Министерство за одбрана. 

Со одлука на Деканот на Воената академија бр.2-21/4 од 09.06.2015 година по повод 

јубилејот 20 години Воена академија поради вонредено залагање и постигнување на 

исклучителни резултати во извршувањето на работите и задачите во службата и придонес во 

јакнењето на одбраната на Република Македонија му е доделена пофалница. 

Во 2017 година со одлука на ННС на ВА бр.03-11/51 е избран за вонреден професор 

во научното подрачје: општествени науки, научно поле: организациони науки и управување 

(менаџмент) во научните области: менаџмент системи, деловно комуницирање и управување со 

човечки ресурси на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, придружна 

членка на Универзитетот „Гоце делчев“ Штип.  

Активно учествува во неколку меѓународни научно истражувачки конференции, 

синпозиуми и проекти. 

  Во рамки на ИПА проектот на ЕУ „Унапредување на активното вклучување на 

маргиназираните лица исклучебни од пазарот на труд“ автор е на прирачник за Социјално 

претприемништво. 

Учествува во бројни стручни апликативни дејности и проекти на Воената академија и во 

други образовни и економски субјекти во државата.  

Водел неколку апликативни процеси за дијагностика и промена на организациска 

култура во неколку македонски компании меѓу кои би ги издвоиле Македонски Телеком АД, 

Нептун Македонија, IW Connect Битола и др.  

Реализирал многубројни предавањата по покана, обуки, работилници и тимбилдинзи во 

Стопанската комора на Македонија и други јавни и приванти институции. 

Во 2017 бил претседател на Комисија за Самоевалуација на Воената академија. 
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Во 2017 година бил Претседател на програмски дел и одговорен за спроведување на 

анализа на досегашниот одговор во бегалската криза, на стручниот собир Конференција на 

тема „Научени лекции и одговор на хуманитарните потреби во бегалската и мигрантската 

криза во Република Македонија“ организирана од Министерството за труд и социјална 

политика. 

Ја раководел комисијата преку која спровел организација на подготовките и за 

спроведување на постапката за запишување слушатели на стручно оспособување и 

усовршување на родот авијација со завршен прв циклус студии за потребите на 

Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на Воената академија во 

2018 година. 

Го дал својот допринос како член на комисија за издавачка дејност на Воената 

академија во која членува од 2022 година. 

Во 2021 раководел апликативен истражувачки проект во Џонсон Мети ДООЕЛ за 

добросостојабат на вработените во погон и давање на предлог насоки за нејзино подобрување. 

Со одлука на Деканот е одреден за Претседател на комисија за водење на процес за 

креирање на експертски документ за предлагање на стратешки насоки за развој на Воената 

академија во 2022 година. 

Со одлука на Деканот е одреден за лен на комисија за изработка на референтна научна 

публикација – Меѓународно научно списание на Воената академија во 2022 година. 

 

 

ЗАКОНСКИ И ПРАВНИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ 

ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ РЕДОВЕН ПРОФЕСОР 

1. д-р Лазар Ѓуров, вонреден професор, потполковник има научен степен доктор на 

науки во научната област во која се избира, акт бр.0906-473/2 од 12.03.2013 година од 

Економски факултет Скопје при УКИМ Скопје. 

2. Има објавени најмалку шест научноистражувачки трудови во соодветната област 

во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во последните пет 

години (наведени во листата подолу). 

3. Има учество во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во 

примената на научноистражувачките резултати (наведени во листата подолу). 

4. Има дадено придонес во оспособувањето на помлади наставници (наведени подолу 

во листата на наставни активности која ја реализирал). 

5. Покажал способност за изведување на разни видови високообразовна дејност 

(наведени подолу во листата на наставни активности која ја реализирал). 

6. Има позитивна оценка од самоевалуацијата. 

 

 

I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  

 

 Д-р Лазар Ѓуров, вонреден професор, потполковник  до сега квалитетно, стручно и 

одговорно ја реализира наставата на првиот циклус на студии по предметните програми: 

Организација и менаџмент, Раководење и Лидерство, Комуникации и комуникациски 

вештини, Раководење и командување и Методика на тактичка обука на Воената академија и 

предметите: Интерперсонални вештини и Деловно преговарање на БАС.   

 Реализира настава на ВА и на втор циклус на студии по предметите: Менаџмент со 

ресурси во одбраната, Менаџмент на кризи и Воена дипломатија и културни разлики. 

Реализирал настава во трет циклус на студии по предметите: Лидерство во случај на кризи и 

вооружени конфликти и Менаџмент на човечки ресурси.  

Со одлука на Деканската управа на Воената академија бр.02-11/92 од 28.04.2022 

година, е одлучено да се изврши прифаќање на рецензијата и користење на учебникот 
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ЛИДЕРСТВО: состојка која групата ја прави тим, а членовите лидери од авторот д-р Лазар 

Ѓуров, вон.проф. потполковник. 

 Целосниот список на реализираната настава е наведен во продолжение: 

1. Ангажиран е како професор на висока стручна школа за наставните предмети: 

Синергиско водство, Синергирање, Напредно преговарање, Деловно преговарање и 

интерперсонални деловни вештини на БАС со договор за вработување на наставен кадар 

бр.0402-18/46 од 26.06.2017 година 

2. Вршење на високо-образовна дејност на Курсот за командири на водови во 

академската 2017/2018 година на Воената академија, бр. 10-188/3 од 20.03.2017 година 

3. По покана од Деканот на научната институција – Факултет за информатички науки 

и компјутерско инженерство на УКИМ – Скопје реализирал предавање на тема „Основи на 

комуникации“ бр.03-444/1 од 07.03.2017 година. 

4. Вршење на високо-образовна дејност на Курсот за командири на чети на родови и 

логистички специјалности во академската 2017/2018 година по предметот „Лидерство на 

основни тактички единици“ на Воената академија, бр. 03-11/63 од 04.05.2017 година 

5. Вршење на високо-образовна дејност на прв циклус на студии во академската 

2017/2018 година по предметите „Деловно преговарање“ и „Интерперсонални деловни 

вештини“ на Бизнис академија Смилевски - БАС, бр. 03-11/101 од 01.09.2017 година 

6. Вршење на високо-образовна дејност по предметот „Лидерство и менаџмент на 

тактичките единици“ на Курсот за штабни должности во баталјон на Воената академија, бр. 

03-11/105 од 30.10.2017 година. 

7. Реализирал настава по предметот „Воено командување и лидерство“ на Курсот за 

стручно-оспособување и усовршување за родот авијација бр.03-11/141 од 07.12.2017 година. 

8. Вршење на високо-образовна дејност на Курсот за командири на чети на родови и 

логистички специјалности во академската 2018/2019 година по предметот „Лидерство на 

основни тактички единици“ на Воената академија, бр. 03-11/51 од 15.03.2018 година 

9. По покана од Деканот на научната институција – Факултет за информатички науки 

и компјутерско инженерство на УКИМ – Скопје реализирал предавање во рамки на предметот 

Медуми и комуникации, бр.03-632/1 од 13.03.2018 година. 

10. По покана од Деканот на научната институција – Факултет за информатички науки 

и компјутерско инженерство на УКИМ – Скопје реализирал предавање за Важноста на 

комуникациските вештини на наставниот кадар за максимално успешна настава, бр.03-1227/1 

од 14.05.2018 година. 

11. Вршење на високо-образовна дејност на прв циклус на студии во академската 

2018/2019 година по предметот „Комуникации и комуникациски вештини“ на Воената 

академија, бр. 03-11/156 од 27.09.2018 година 

12. Вршење на високо-образовна дејност на прв циклус на студии во академската 

2018/2019 година по предметот „Методика на тактичка обука на пешадијата“ на Воената 

академија, бр. 03-11/151 од 27.09.2018 година 

13. Реализација на настава по предметна програма по предметот „Воено командување 

и лидерство“ Вршење на Курсот за Стручно оспособување и усовршување за видот авијација 

во академската 2018/2019 година на Воената академија, акт бр. 03-11/186 од 18.10.2018 година 

14. Вршење на високо-образовна дејност на Курсот за штабни должности во баталјон 

на студии во академската 2018/2019 година по предметот „Лидерство и менаџмент во 

тактичките единици“ на Воената академија, бр. 03-11/202 од 06.11.2018 година 

15. Вршење на високо-образовна дејност на Курсот за штабни должности во баталјон 

на студии во академската 2018/2019 година по предметот „Комуникациски вештини и 

информатичка поддршка на штабната работа во тактичките единици“ на Воената академија, 

бр. 03-11/202 од 06.11.2018 година 
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16. Вршење на високо-образовна дејност на Курсот за штабни должности во баталјон 

на студии во академската 2018/2019 година по предметот „Воена логистика“ на Воената 

академија, бр. 03-11/202 од 06.11.2018 година 

17. Вршење на високо-образовна дејност на прв циклус на студии во академската 

2018/2019 година по предметите „Организација и менаџмент“ и „Претприемништво“ на 

Воената академија, бр. 03-11/234 од 07.12.2018 година 

18. Вршење на високо-образовна дејност на прв циклус на студии во академската 

2019/2020 година по предметот „Организација и менаџмент“ на Воената академија, бр. 02-

11/40 од 28.02.2020 година. 

19. Вршење на високо-образовна дејност на прв циклус на студии во академската 

2020/2021 година по предметот „Комуникации и комуникациски вештини“ на Воената 

академија, бр. 02-11/156 од 23.07.2020 година 

20. Вршење на високо-образовна дејност на прв циклус на студии во академската 

2020/2021 година по предметот „Методика на тактичка обука на пешадијата“ на Воената 

академија, 02-11/156 од 23.07.2020 година 

21. Вршење на високо-образовна дејност на прв циклус на студии во академската 

2021/2022 година по предметот „Организација и менаџмент“ на Воената академија, бр. 02-

11/136 од 25.11.2021 година 

22. Реализација на настава по предметна програма по предметот „Раководење и 

командување“ на Курсот за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус за 

потребите на Армијата, акт бр.02-11/196 од 23.12.2021 година. 

 
 Покрај редовната настава во прв, втор и трет циклус на ВА и БАС, д-р Лазар Ѓуров 

реализирал предавања по барање и покана од други инситуции: 

1. Реализирал предавање на тема „Методи за поттикнување нови вработувања“ во 

рамки на проектот „Активно вклучувње на маргинализираните лица исклучени од пазарот на 

труд“ реализиран од Центарот за семејно и детско згрижување (КМОП) во соработка со 

Институтот за еконосмки истражувања и политики „Finance Think а поддржан од Европската 

унија со акт бр. 365/1 од 03.07.2017 година. 

2. Реализирал предавања по покана во Стопанска комора на Македонија на тема 

„Менаџирање на тимови“, бр. 14-349/1 од 03.03.2017 година 

3. Реализирал предавања по покана во Стопанска комора на Македонија на тема 

„Деловно преговарање“, бр. 14-349/1 од 03.03.2017 година 

4. Реализирал предавања по покана во Стопанска комора на Македонија на тема 

„Стратегиско планирање“, бр. 14-349/1 од 03.03.2017 година 

5. Реализирал предавање/обука по покана во Стопанска комора на Македонија на тема 

„Креирање на ефикасен систем за оценување и мотивирање на вработени како клучен механизам 

за развој“, бр. 14-951/1 од 16.06.2017 година 

6. Реализирал предавање на стручен собир по покана од организација на жени и 

здружение на бизнис жени во општина Битола на тема „Преку личен развој до успешно 

лидерство“, бр.01/04/2014 од 03.04.2017 година. 

7. Реализирал предавање на 09.03.2017 година на стручен собир по покана од Прва 

детска амбасада во светот Меѓаши на тема „Лидерството како клучен сегмент во развојот на 

образовните институции“, бр.0306/83 од 08.03.2017 година. 

8. Реализирал предавање на 20.04.2017 година на стручен собир по покана од Прва 

детска амбасада во светот Меѓаши на тема „Лидерството како клучен сегмент во развојот на 

образовните институции“, бр.03-225/1 од 19.04.2017 година. 

9. Реализирал предавање/обука по покана во Стопанска комора на Македонија на тема 

„Управување на конфликти“ на 14.09.2017 година 
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10. Реализирал предавање на Senior Leadership Roundtable on Military and Defence Aspects 

of Border Security in South East Europe, во организација на National Defence University, George 

Mason University, C4I&Cyber Center и Воената академија, 24-30 Септември 2017 година. 

11. Реализирал на предавање на тема „Со вистинско лидерство до максимално успешна 

болница“ во Кличничката болница во Куманово, бр. 02-1373 од 15.05.2018 година 

12. Реализирал предавање /обука по покана во Peace Corps Macedonia на тема 

„Менаџирање на конфликти“ од 12.12.2018 година. 

13. Реализиран едукативен настан со Peace Corps Macedonia бр.87/22 од 07.05.2018 

година. 

14. Реалзиирал тренинг обука на тема „Развој на вработените“ во Стопанска комора на 

Македонија, бр.03-1469/2 од 03.10.2018 година. 

15. Реалзиирал тренинг обука на тема: „Лидерски стилови“ во Стопанска комора на 

Македонија, бр. 03-465/2 од 27.03.2019 година. 

16. Реализирал специјализирана обука – семинар „Внатрешна комуникација во работна 

средина“ во организација на Секторот за човечки ресурси при Министерството за одбрана, 

08.11.2018 година, акт.бр. 02-1/207. 

17. Реализирал предавања по покана во Стопанска комора на Македонија на тема 

„Лидерски стилови“, бр.10-66/15 од 25.03.2019 година. 

18. Реализирал предавања по покана во Стопанска комора на Македонија на тема 

„Асертивна комуникација”, бр.10-66/15 од 25.03.2019 година. 

19. Реализирал предавања по покана во Стопанска комора на Македонија на тема 

„Мотивирање на вработените”, бр.10-66/15 од 25.03.2019 година. 

 

Има реализирано други бројни предавања, стручни обуки и апликативни проекти во 

компании во земјава и странство. Меѓу кои би ги истакнале: Македонски Телеком АД, IW 

Connect Битола, Наптун Македонија, СОС Детско Село, Johnson Matthey Македонија, 

Комисија за заштита на лични податоци, Комисија за спречување и заштита од 

дискриминација, МАПАС, SCHENKER Македонија, Еуролинк Македонија, СИНПЕКС 

Битола, ХАСЕЛТ, Стопанска Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Битола, Пуцко Петрол, 

Software4Insurance од Англија, Nexting од Швајцарија, Гебрудер Вајс Македонија, Сокотаб 

ДООЕЛ Битола, Печатница Софија Богданци, Атлантис Група Македонија, ТИТАН 

Цементарница усје АД Скопје и др. 

 

 Бил ментор на неколку дипломски работи и една магистерска работа. Бил член во 

комисии за одбрана на дипломски работи, стручно специјалистички трудови и комисии за 

одбрана на магистерски трудови. 

1. Претседател на комисија за оценка и одбрана на стручно - специјалистички труд со 

наслов „Запречување во одбранбени дејствија“ од кандидатот Дејан Секуловски бр.03-11/100 

од 12.06.2018 година. 

2. Ментор на дипломски труд „Комуникациски вештини како клучна способност при 

собирање на релевантни информации од различни извори на бојното поле“ на питомец 

Миклош Бојан, бр.07-42/82 од 20.07.2018 година. 

3. Ментор на дипломски труд „Влијанието на стереотипите за припадничките на 

женскиот пол на процесот на градење на реалција лидер-следбеник во армијата“ на питомец 

Анамарија Трајковска, бр.07-42/82 од 20.07.2018 година. 

4. Член на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд Пешадиски вод во 

изведување на заседни операции, пит. Анел Укановиќ, бр.07-42/82 од 20.07.2018 година. 

5. Член на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд „Планирање и реализација 

на заштитата и спасувањето од пожари-состојба и перспективи“, пит. Бојан Крстевски, бр.07-

42/82 од 20.07.2018 година. 
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6. Ментор на магистерски труд „Процесот на селекција на човечките ресурси како 

клучен фактор за развој на успешни млади воедни лидери“ кој успешно е одбранет на Воената 

академија во 2019 година.  

7. Претседател на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд Полуавтоматски 

пиштол со калибар 9 мм, пит. Адријатик Фејзулаху, бр.07-40/57 од 09.07.2019 година 

8. Претседател на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд Автоматски 

пиштол М84 Шкорпион, пит. Веби Исаки, бр.07-40/57 од 09.07.2019 година 

9. Член на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд Историја на современите 

конфликти во Авганистан, пит. Бењамин Алихоџиќ, бр.07-40/57 од 09.07.2019 година 

10. Член на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд Обука во зимски услови, 

пит. Валентино Трајчевски, бр.07-40/57 од 09.07.2019 година 

11. Член на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд Запречување, во 

дефанзивни борбени дејствија со посебен осврт на уривање на мостови, пит. Васе Југриновска, 

бр.07-40/57 од 09.07.2019 година 

12. Ментор на дипломски труд „Менаџмент на време како клучна способност за успех“ 

на питомец Гоце Софевски, бр.02-11/99 од 18.09.2020 година. 

13. Член на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд „Значење на јазичните 

вештини по англиски јазик за интерпероперабилност во мировни операции“, пит. Јован 

Чиплаковски, бр.02-11/99 од 18.09.2020 година. 

14. Член на комисија за оценка и одбрана на дипломски труд „Обезбедување на ВИП 

личност во место и во движење“, пит. Алтин Љутвиу, бр.02-11/99 од 18.09.2020 година. 

15. Член на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд со наслов 

„Индивидуалниот тероризам како безбедносен предизвик за современите демократски 

држави“ од кандидатот Борче Туртутов бр.02-11/29 од 29.04.2021 година. 

 

 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

 

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

д-р Лазар Ѓуров  е автор на 9 трудови објавени во зборници на трудови/апстракти на 

меѓународни и домашни конференции, симпозиуми. во меѓународни списанија.  

1. THE LEADERSHIP STYLE OF GENERAL MIHAILO APOSTOLSKI, Lazar 

GJUROV, Bojan MIKLOSH, Меѓународно научно списание „СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА 

ОДБРАНА“, Година 18, бр. 35, декември 2018, EBSCO, ISSN 1409-8199, ISSN: 2545-4439. 

2. IMPROVED TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MI-8/17 IN THE 

ARMY OF R MACEDONIA, Drage T. PETRESKI, Andrej P. ILIEV, Elena M. TRAJANOVSKA, 

Lazar B. GJUROV, Aleksandar S. PETROVSKI. MILITARY TECHNICAL COURIER, 2018, Vol. 

66, Issue 1, EBSCO, ISSN 0042-8469 

3. THE INF TREATY - CROSSROADS OF INTERNATIONAL NUCLEAR 

STABILITY, Bojan MIKLOSH, Lazar DJUROV, Меѓународно научно списание 

„СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНА“, Година 20, бр. 39, декември 2020, EBSCO, ISSN 

1409-8199, ISSN: 2545-4439 

4. A COMPARATIVE STUDY OF THE RECRUITMENT AND SELECTION 

PROCESS IN THE MILITARY ACADEMIES, .Jordan ARSOV, Lazar GJUROV, Меѓународно 

научно списание „СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНА“,Година 21, бр. 41, декември 

2021, EBSCO, ISSN 1409-8199, ISSN: 2545-4439 

5. THE IMPORTANCE OF THE SELF-DISCIPLINE FOR THE 

SUCCESSFULLNESS OF THE MILITARY LEADERS, Lazar GJUROV, Filip STANKOVSKI, 

Bojan MIKLOSH, KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 49 No. 5 (2021) EBSCO, ISSN: 

1857-923X, ISSN: 2545-4439 
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6. ANALYSIS OF THE LEADERSHIP STYLE OF ALEX FERGUSSON – LESSONS 

FOR THE YOUNG MILITARY LEADERS, Zan TOSEV, Lazar GJUROV, KNOWLEDGE - 

International Journal, Vol. 49 No. 5 (2021) EBSCO, ISSN: 1857-923X, ISSN: 2545-4439 

7. THE IMPORTANCE OF CRISIS COMMUNICATIONS AS A PART OF THE 

CRISIS MANAGEMENT SYSTEM THROUGH THE PRISM OF THE CONFLICT IN 2001 

IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Sasho GELEVSKI, Nikola DUJOVSKI, Marjan 

GJUROVSKI, Lazar GJUROV, KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 49 No. 5 (2021) 

EBSCO, ISSN: 1857-923X, ISSN: 2545-4439 

8. HISTORICAL DEVELOPMENT OF STRATEGIC LEADERSHIP IN WARFARE,  

Andrej ILIEV, Lazar GJUROV, Zoran Cikarski. SECURITY HORIZONS - International Journal 

Volume II, No. 4 (2021) ISSN 2671-3624 

9. THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIONAL SKILLS IN THE HUMINT- 

PROCESS, Lazar GJUROV, Bojan MIKLOSH, SECURITY HORIZONS - International Journal 

Volume II, No. 4 (2021) ISSN 2671-3624 

 

 Учествувал на три меѓународни научно истражувачки конференции и синпозиуми: 

1. Учество на петтиот меѓународен научен симпозиум МЕНАЏМЕНТОТ И 

СОВРЕМЕНИТЕ ПРАКТИКИ СО ПРЕДМЕТЕН ФОКУС СОВРЕМЕНИТЕ 

ТРЕНДОВИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, организиран од БАС во 

28.04.2017 година 

2. Учество на 34th international scientific conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 17-

18.12.2021, во организација на Institute of Knowledge Management. 

3. Учество на INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „30 YEARS OF 

INDEPENDENT MACEDONIAN STATE“ 13-15 SEPTEMBER 2021, Ohrid, Volume II, No. 5 

во организација на Faculty of Security- Skopje, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola. 

 

 Д-р Лазар Ѓуров има изразено учество во домашни и меѓународни научно 

истражувачки, апликативни, високо образовен и обранбено-безбедносни проекти.  

1. Научно истажувачки проект Advanced Systems for Prevention and early detection of 

forest fires „ASPires“ на Европската програма на операции за цивилна заштита и хуманитарна 

помош ( European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), 2017 година. 

2. Учество во проект РЕЗИСТАНТ, бр.02-11/22 од 19.03.2021 година.  

3. Учество во проект КА220-SCH, бр.2021-1-PL01-KA220-SCH-000032614, бр. 02-

11/72 од 31.03.2022 година  

4. Учество во Еразмус К-201 проектот „Интегрирање на компетенции од 

дигиталното учење во наставните програми“, бр.02-11/40 од 31.03.2022 година 

5. Учество во проект „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации со цел 

унапредување на креирањето на младински политики“ 12-7447/1 финансиран од 

Европската унија, во соработка со Фондација за Претприемачки сервис за млади. 

6. Кодиректор на NATO SPS grant, Senior Leadership Roundtable on Military and 

Defence Aspects of Border Security in South East Europe, во организација на National 

Defence University, George Mason University, C4I&Cyber Center и Воената академија, 24-

30 Септември 2017 година. 
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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 Лазар Ѓуров, вонреден професор бил член и активно 

учествувал во работата на повеќе работни групи формирани од Владата, Министерството за 

одбрана и Воената академија. 

 Сите активности од оваа област се прикажени во продолжение: 

1. Член на тимот формиран од Министерството за одбрана кој спроведе активности за 

Популаризација на воениот позив бр.07-48/75 од 20.03.2017 година. 

2. Член на комисија за спроведување на Конкурс за запишување на питомци/студенти 

на прв циклус на студии на Воената академија, бр.07-48/110 од 30.05.2017 година 

3. Претседател на Комисија за Самоевалуација на Воената академија, бр.07-48/117 од 

09.06.2017 година. 

4. Член на комисијата за примопредавање на должност Продекан за финансии, 

инвестиции и меѓународна соработка на Воената академија, бр.07-39/51 од 12.03.2018 година 

5. Член на комисијата за примопредавање на должност Продекан за настава и НИР на 

Воената академија, бр.07-39/50 од 12.03.2018 година 

6. Претседател на комисијата за организација на подготовките и за спроведување на 

постапката за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување на родот 

авијација со завршен прв циклус студии за потребите на Министерството за одбрана и на 

Армијата на Република Македонија на Воената академија бр. 07-79/41 од 04.06.2018 година. 

7. Претседател на комисија за организација на подготовките и за спроведување за 

запишување студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за 

одбрана и Армијата на Република Македонија на Воената академија во учебната 2018/2019 

година бр.07-292/04 од 01.08.2018 година. 

8. Член на работна група за популаризација на воениот позив бр.07-358/1 од 

19.09.2018 година. 

9. Решение за реализација на работилница, посета и обука на крајни корисници од 

проектот ASPires финансиран од Европската унија во период од 20.03-28.03.2019 година бр.07-

38/7 од 01.02.2019 година. 

10. Член на комисијата за организација на подготовките и за спроведување за 

запишување студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за 

одбрана и Армијата на РСМ на Воената академија во учебната 2019/2020 година бр.07-151/12 

од 29.07.2019 година. 

11. Член на комисијата за спроведување на Конкурс за запишување на лица за стручно 

оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата, 

бр.07-83/58 од 17.09.2019 година 

12. Член на комисијата за организација на подготовките и за спроведување на 

постапката за запишување на  лица на стручно оспособување и усовршување со завршен прв 

циклус на студии за потребите на Армијата бр.07-83/2 од 07.03.2019 година. 

13. Член на комисија за издавачка дејност на Воената академија, бр.02-11/108 од 

28.09.2020 година 

14. Претседател на комисија за водење на процес за креирање на експертски документ 

за предлагање на стратешки насоки за развој на Воената академија, бр. 08-48/48 од 24.03.2022 

година 

15. Член на комисија за изработка на референтна научна публикација од Воената 

академија, 19.04.2022 година, акт бр. 08-48/64. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

 

Врз основа на направениот преглед и евалуација на доставените материјали повеќе 

од очигледно е дека кандидатот д-р Лазар Ѓуров, вонреден професор, во континуитет 

квалитетно, одговорно и совесно ја извршува наставно-научната, наставно-образовната и 

стручно-апликативната дејност. Од самиот преглед и карактеризација на изработените, 

рецензирани и објавени трудови и други активности јасно се гледа плоден научно-стручен 

развој на кандидатот. 

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 и 

опусот на неговата работа, прикажан со печатени трудови во меѓународни научни и 

стручни списанија, прифатена книга како учебно помагало, учество на повеќе национални 

и меѓународни конференции, учество во неколку научно - истражувачки проекти, 

одржани бројни предавања по покана, учество во органите и телата на Воената 

академија и други државни институции, кандидатот целосно ги исполнува сите услови за 

избор во повисоко наставно-научно звање. 
 

Затоа, со големо задоволство и чест му предлагаме на Наставно- научниот совет 

на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје кандидатот д-р Лазар 

Ѓуров, вонреден професор, потполковник  да го избере во звањето редовен професор во 

научното подрачје: општествени науки, научно поле: организациони науки и управување 

(менаџмент) во научните области: менаџмент системи, деловно комуницирање и управување 

со човечки ресурси 

 
 

 
РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 

 
1. д-р Љубомир Дракулевски, ред. проф., 

Економски Факултет – Скопје, УКИМ, с.р. 

 

2. д-р Леонид Након, ред. проф., 

Економски Факултет – Скопје, УКИМ, с.р. 

 

 
3. д-р Славко Ангелевски, ред. проф., 

Воена академија – Скопје, УГД Штип, с.р. 
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

Ред. 

број 
Наставно-образовна дејност 

Поени 
Вкупно 

поени во земјата 
во 

странство 

1 Избран во звање асистент 1х15  15 

2. Избран во звање доцент 1х30  30 

3. Избран во звање вонреден професор 1х40  40 

ВКУПНО 85 

 

Ред. 

број 
Научноистражувачка дејност 

Поени 
Вкупно 

поени во земјата 
во 

странство 

1. 
Научен труд објавен во меѓународно научно 

списание  (прв автор) 
3 х 9 27 

2. 
Научен труд објавен во меѓународно научно 

списание  (втор автор) 
3 х 6 18 

3. 
Научен труд објавен во меѓународно научно 

списание  (останати автори) 
2 х 3 6 

4. Одржано предавање по покана од научна институција 3 х 2 1 х 3 9 

5. Учество на научен собир  3х1,5 - 4,5 

6. 
Член на уредувачки одбор на научно списание 

(СЦИ/ЦА/ останати) 
1х2 - 2 

7. Раководител на научен проект - 1х6 6 

8. Учесник на научен проект - 3х3 9 

ВКУПНО  81,5 

 

Ред. 

број  
Стручно-апликативна дејност 

Поени 
Вкупно 

поени  во земјата 
во 

странство 

1. Книга/учебник 1х10 - 10 

2. Пленарно предавање на стручен собир 18х2 - 36 

3. Учесник на научен проект 3х5 - 15 

4. Елаборати и експертизи 2х2 - 4 

 
Претседател на организациски или 

програмски одбор на стручен собир 
1х2  2 

6. Член на факултетски орган, комисија 12х2  24 

ВКУПНО 91 

 

ВКУПНО ОД ТРИТЕ КАТЕГОРИИ   257,5 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ:  

(5) ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ПОЛЕ (515) ОДБРАНА, ОБЛАСТ: (51506) 

УПРАВУВАЊЕ И КОМАНДУВАЊЕ И (51511) ВОЕНИ НАУКИ И ВЕШТИНИ И НА 

ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ ВО СКОПЈЕ– 

ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 
 

Врз основа на член 173 од Законот за високо образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 82/18) и Законот за Воена академија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 83/09) а со одлука бр. 02-11/119 од 30.06.2022 година 

донесена на 14-та седница на Наставно- научниот совет на Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

Штип, одржана на 30.06.2022 година, формирана е Рецензентска комисија за избор на 

на соработник во научно подрачје (5) Општествени науки, поле: (515) Одбрана, област: 

(51506) Управување и командување и (51511) Воени науки и вештини – еден (1) 

извршител.  

Рецензенската комисија е во состав: 

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

Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје,  

2. д-р Методија Дојчиновски, ред.проф., член, 

Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје,  

3. д-р Лазар Ѓуров, вон. проф., член,  

Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје,  

Конкурсот за овој избор беше објавен во дневниот печат весникот „Слободен 

печат“на ден 16.04.2022 година, за избор на еден соработник за наведената област и во 

предвидениот рок се пријави  еден кандидат,  м-р Бојан Миклош, поручник. 

Врз основа на приложената документација, комисијата констатира дека 

документите на кандидатот се навремено доставени во Воената академија и чест ни е 

на Наставно - научниот совет на Воената академија да му го поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
  

I.  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ  
  

Кандидатот м-р Бојан Миклош е роден на 25.05.1996 година во Велес, а основно 

и општа гимназија, природно-математичко подрачје, комбинација „Б“ завршил во 

Велес. Своето образование го продолжил на Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“-Скопје, а во 2018 година дипломирал на насоката артилерија. Воената 

академија ја завршува како прв по ранг во својата класа, за што е награден од страна 

на Претседателот на Република Македонија и е промовиран во чин потпоручник. Во 

рамки на додипломските студии има реализирано студински претстој на 

Универзитетот „Норвич“, најстариот воен универзитет во САД, во период од јануари 

2017 до мај 2017 година. 

Со одбрана на магистерскиот труд „Компаративна анализа на 

Северноатлантската алијанса и Договорната организација за колективна 
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безбедност - конфликтни и неконфликтни интереси“ во јуни 2020 година, се 

стекнал со научен степен  магистер по стратегиски и одбранбени студии.  

Кандидатот има учествувано на конференции од областа на одбраната, 

безбедноста и менаџментот и од други сродни области, со свои научно-истражувачки 

и стручни трудови и презентации. Коавтор и автор е на научни и стручни трудови, кои 

се објавени во домашни и странски публикации. Воедно, редовно објавува стручни 

текстови и анализи во списанието „Штит“, во доменот на одбранбеното и 

безбедносното поле. 

Во рамки на работниот ангажман во Министерството за одбрана и Армијата на 

Република Македонија, има земено учество во меѓународните воени вежби „Decisive 

strike 19“ и „Albanian Effort 19“. Дополнително, ја поддржува билатералната соработка 

помеѓу Армијата на РСМ со Вооружените сили Кралството Норвешка, со учество на 

заеднички настани како модератор.  

 
 

II. ЗАКОНСКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАНДИДАТОТ 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК 

М-р Бојан Миклош ги исполнува законските услови за избор во соработничко звање 

согласно законот за високо образование и тоа: 

1.  Има завршено прв и втор циклус на акдемски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити; 

2.  Има стекнато назив „магистер“ од соодветната област;   

  Кандидатот м-р Бојан Миклош е магистер од областа на стратегиските и одбранбените 

студии и како доказ ја има приложено дипломата и уверението со кои се стекнал со назив 

магистер од областа.  

3.  Има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус и вториот циклус 

на академски студиите посебно; 

   Кандидатот има остварено просечен успех 9,91 на студиите на прв циклус и просечен 

успех 9,71 на студиите на втор циклус, што може да се види од приложеното уверение за 

завршен прв циклус и диплома за завршен втор циклус. 

4.  Има познавање на најмалку еден странски јазик 

  Кандидатот има уверение за познавање на англискиот јазик со број 03-1680/2 издадено 

на ден 12.10.2021 година од Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ - Скопје. 

Дополнително, кандидатот ги исполнува посебните услови од Конкурсот за избор на 

соработник на Воената академија и тоа: 

5.  Кандидатот има завшено II циклус на студии на Воената академија, магистратура по 

менаџмент за одбранбено-безбедносните ресурси во областа на безбедноста и одбраната. 

6. Кандидатот да е воено лице; 

  Кандидатот е поручник во Армијата на Република Северна Македонија, на служба од 

2018 година и во моментот извршува штабна должност во Армијата. 

7. Да има афинитет, способност и склоност за вршење високо-образовна дејност. 

  Кандидатот е вклучен во наставата со реализација на вежбите по предметот 

Раководење и Лидерство. 

При утврдување на комплетноста на документите, Рецензентската комисија констатираше 

дека кандидатот ги доставил сите документи предвидени со конкурсот и согласно законот за 

високо образование 

 

III.  НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
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М-р Бојан Миклош стручно, одговорно и квалитетно ги реализира наставните 

обврски на првиот циклус на студии при Воената академија во Скопје по предметот за 

кој беше ангажиран како стручњак од практиката. За прв пат е ангажиран како 

стручњак од практиката во учебната 2021/22 година по предметот Раководење и 

Лидерство.  

Воедно, како дел од системот за обучување на кадрите на Армијата, кандидатот 

активно е вклучен во планирањето и реализацијата на обуката во единиците на 

Армијата, како офицер за борбена готовност, воено планирање и обука. Кандидатот 

бил ангажиран во реализација на значаен број на активности, меѓу кои и: 
- Курсеви за предни набљудувачи во периодот 2018 – 2019 година; 

- Стручно-специјалистички обуки во родот артилерија; 

- Основна воена обука на питомци од 2019 година до денес; 

Бил член на работната група која го реализирал Курс за командири на водови во 2020 

година, активност која е дел од студиската програма за прв циклус на студии. 

Бил член на работната група која успешно го реализирала Летниот Кампус во 2022 

година во Воената академија, активност која е дел од студиската програма за прв циклус на 

студии. 

 

IV. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатот како автор или 

коавтор има објавено вкупно 5 (пет) труда, од кои: 4 (четири) објавени во научно 

списание и 1 (еден) во зборник на трудови на научен собир.  

Кандидатот е автор на едно самостојно дело, прирачник:  
1. Миклош, Бојан. „Тајните на рачната бусола М-53“. (2016) ISBN 978-9989-9648-8-6 

Трудови објавени во научни списанија 

1. Gjurov, Lazar, and Bojan Miklosh. “THE LEADERSHIP STYLE OF 

GENERAL MIHAILO APOSTOLSKI.” Contemporary Macedonian Defence XVIII, 

no. 35 (December 2018): 89–97.  

Трудот опфаќа систематска анализа на лидерскиот стил на генералот Михаило 

Апостолски, поставувајќи теоретска основа од различни современи и класични теории 

за лидерството. Анализирајќи ги практичните примери на лидерство за време на 

водењето на единиците на Народноослободителното движење во Македонија и 

препознавајќи ги елементите на достапните теории за лидество, на што се темели 

науката за лидерството, трудот нуди силна основа за перцепирање на стилот на 

водењето на оваа историска фигура во македонската историја. 

2. Miklosh, Bojan, and Lazar Gjurov. “THE INF TREATY – CROSSROADS 

OF INTERNATIONAL NUCLEAR STABILITY.” Contemporary Macedonian 

Defence XX, no. 39 (December 2020): 121–33.  

Овој труд опфаќа анализа на INF – договорот во современиот безбедносен 

контекст. Започнувајќи од неговите корени, состојбата и условите кои доведуваат до 

неговото поставување, како значаен документ кој го симболизира крајот на Студената 

војна. Современата состојба со меѓусебното обвинување за прекршување на одредбите 

на овој договор, помеѓу САД и Руската федерација, доведе до значителна ескалација 

на полето на одбранбената дипломатија, особено во делот на нуклеарната безбедност. 

Покрај ова, трудот нуди дискусија на можноста за прераснување во трилатерална 

форма, вклучувајќи ја и Кина. Анализите на трудот, даваат индикација дека последна 

билатерална регулатива за нуклеарниот арсенал останува договорот СТАРТ.  
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3. Miklosh, Bojan, and Lazar Gjurov. “THE IMPORTANCE OF 

COMMUNICATIONAL SKILLS IN THE HUMINT-PROCESS.” Security Horizons – 

30 Years of Independent Macedonian State II (September 2021): 257–65. 

Овој труд опфаќа анализа на прирачници и уредби за разузнавање преку 

човечки извори (HUMINT), при што ја докажува суштинската важност од владеењето 

со комуникациските вештини. Анализирајќи го наративот во правилските одредби и 

практичните задачи кои произлегуваат od HUMINT-доктрината, трудот ги извлекува 

и се фокусира на елементите на вербалната, невербалната и паравербалната 

комуникација и комуникциските вештини што спаѓаат во нив, како клучен фактор во 

успешноста на прибирањето на податоци од човечки извори. 

4. Gjurov, Lazar, Filip Stankovski, Bojan Miklosh. “The importance of the self-

discipline for the successfulness of the military leaders.” KNOWLEDGE – 

International journal.v vol 49.5 (December 2021): 979- 984. 

Трудот ја истражува важноста на дисциплината и самодисциплината на воените 

лидери, при што преку систематизиран пристап го анализира феноменот на 

дисциплина, факторите на влијание врз нејзе, како и потребата од поседување на оваа 

карактеристика кај воените старешини. Имајќи ја предвид важноста, се индицира 

потребата од нејзиното всадување како клучна вредност кај воениот персонал, како и 

импликациите кои ги има во работата во воени и мирновремени услови. 

5. Миклош, Бојан. „Организациската култура во македонските 

претпријатија.“ Конференција на Економскиот факултет (мај, 2022 година). 

Трудот ја истражува организациската култура во претпријатијата од приватен 

и јавен сектор во Република Северна Македонија, целејќи да пронајде поврзаност и 

шема на функционирање на организациските култури. Темелејќи се на теоретските 

основи дадени од претходни истражувачи и нивни трудови, во доменот на културата, 

ги дефинира генералните разлики и сличности помеѓу претрпијатијата од различните 

сектори. 

Комисијата цени дека горенаведените стручни и научни објавени трудови се од 

научното подрачје на општествените науки. 

 

V.   СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА И ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ 

Во периодот 2018 до 2019 година покрај редовните работни обврски учествува како 

инструктор во курсеви за предни набљудувачи. 

Кандидатот има учествувано во планирање и успешна реализација на меѓународниот 

одбранбен и безбедносен проект „Летен Кампус“ во 2022 година, како планер и 

координатор на обуките и активностите во рамки на проектот. 

Покрај редовните работни ангажирања, како член на старешинството на Извидничкиот 

одред „Димитар Влахов“ од Велес, активно учествува во планирање и реализација на 

обуки во доменот на лидерството – Школи за водачи, како предавач и инструктор, како 

и извиднички натпревари во ориентација во природа, движење под азимут и останати 

извиднички дисциплини. 

Во моментот, кандидатот е докторанд на трет циклус на студии на Економскиот 

факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на програмата 

Организациски науки и управување (менаџмент), што укажува на можностите за 

дополнителна имплементација на стекнатите знаења во доменот на стручно-

апликативната и организационо-развојната дејност. 
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VI. ЗАКЛУЧОК 
 

Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното искуство 

и остварените резултати во наставно-научната и стручна дејност, Рецезентската 

комисија констатира дека кандидатот м-р Бојан Миклош ги исполнува условите за 

избор во соработник согласно распишаниот конкурс од страна на Воената академија, 

Законот за високо образование на Република Северна Македонија и Правилникот за 

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

Универзитетот ,,Гоце Делчев“-Штип. Рецезентската комисија смета дека полето на 

истражување во магистерскиот труд, како и научните дисциплини кои се опфатени во 

објавените трудови се тесно поврзани со научната област за кои конкурира кандидатот 

и го прави подобен за да биде избран во соработник во областа. 

 

ПРЕДЛОГ 

 

 Имајќи го предвид изложеното во заклучокот, Рецензентската комисија одлучи 

да даде позитивна оценка за избор на кандидатот за соработник на Воената академија.  

Затоа со големо задоволство и чест му предлагаме на Наставно-научниот совет 

на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје да го избере м-р Бојан 

Миклош за СОРАБОТНИК, во звањето АСИСТЕНТ во научно подрачје: (5) 

општествени науки, поле (515) одбрана, област:  (51506) управување и командување и 

(51511) воени науки и вештини. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

4. д-р Ненад Танески, вон. проф., член, с.р. 

Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје,  

 

 

5. д-р Методија Дојчиновски, ред.проф., член, с.р. 

Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје,  

 

  

6. д-р Лазар Ѓуров, вон. проф., член, с.р. 

Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје,  
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VII. ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност 

Поени 
Вкупно 

поени 

во 

земјата 

во 

странство 
 

1.  Избор  во звање помлад асистент   - 

      2.  Избор во звање асистент   - 

ВКУПНО     0 

Ред. 

Број 
Научно-истражувачка дејност 

во 

земјата 

во 

странство 

Вкупно 

поени 

1.  
Научен труд објавен во меѓународно 

научно списание (прв автор) 
2x9  18 

2.  
Научен труд објавен во меѓународно 

научно списание (втор автор) 
1x6  6 

3.  
Научен труд објавен во меѓународно 

научно списание (останати автори) 
1x3  3 

4.  
Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно) 
1х1,5  1,5 

5.  Одбранета магистерска работа 1х4  4 

6.  Студиски престој во странство 8  8 

ВКУПНО   40,5 

Ред. 

Број 

Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 

во 

земјата 

во 

странство 

Вкупно 

поени 

1.  Член на институтски орган, комисија 2x2  4 

2.  
Труд објавен во зборник од трудови на 

стручен собир 
1x2  2 

ВКУПНО   6 

ВКУПНО   46,5 

 


