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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК  ВО НАУЧНОТО ПОЛЕ: ОПШТЕСТВЕНИ 

НАУКИ, НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ: ЕКОНОМСКИ НАУКИ, НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ФИНАНСИИ, ПО ПРЕДМЕТОТ: 

ЕКОНОМИКА СО ОСНОВИ НА ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 
 

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 со Одлука бр. 03-18/204 од 18.05.2012 година, 

избрани сме за членови на рецензентска комисија за избор на наставник за наставно научната 

област Економски развој и финансии. На конкурсот објавен во весникот „Дневник”  и „Коха” 

на 02.05.2012 година за избор на еден наставник по предметот Економика со основи на 

финансиски менаџмент се пријавија 2 кандидати и тоа: д-р Синиша Наумовски и д-р Лазар 

Ѓуров, мајор. По прегледот на конкурсните материјали, Рецензентската комисија има чест на 

наставно-научниот совет на Воената академија да му го поднесе следниов:   

И З В Е Ш Т А Ј 

1. Д-р Синиша Наумовски 

I  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Кандидатот нема доставено електронска верзија од кратката биографија, како што беше 

наведено во Конкурсот. Од печатената верзија на биографијата ги истакнуваме следните 

податоци: 

Дата на раѓање: 25.12.1982 година 

Адреса: ул. Вера Јоциќ бр.3/26 К.Вода Скопје 

Образование: Уверение за одбрана на докторска дисертација под наслов „Современите 

концепти на ревизија на финансиските извештаи и ревизија на успешност во комерцијалното 

банкарство“од Економскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

Во моментот е магистрант на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј” (Школа за јавно здравство) – на насока Менаџмент во јавно здравство – МРН. 

Магистерска тема во изработка. 

Работно искуство: (2008) Euro Collage, (2008) Triple S Learning center, (2009) ТТК Банка, 

(2010-2011) групација Семос (2011), Центар за обука на кадри, работно искуство во 

НАУМОВСКИ консалтинг ДООЕЛ (над три години) 

Познавање на странски јазик: англиски јазик. 

Друго: познавање на сметководствени и меѓународни ревизорски стандарди, учество во 

практична работа на државен завод за ревизија (2005), завршени обуки за задржување на 

данок од приходите на странски правни лица-во пракса, за услуги на купувачите и продажба 

во Triple S Learning центарот и ревизорски обуки во државниот завод за ревизија. Кандидатот 

бил предавач на две обуки во обучен центар. Учествувал во три стручни советувања и три 

стручни семинари и еден  стручен симпозиум. 

II  НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Кандидатот во својата биографија наведува дека е професор на Euro Collage во Куманово од 

2008 година. Притоа нема наведено дали има избор во наставно звање и во која област. 

Кандидатот има наведено дека има завшено обука за државен службеник. Во својата 

биографија наведува дека присуствувал на обуки и конференции на предавачи од странство. 

Учествувал во работилница за надминување на пречките помеѓу сопствениците и УЈП.  
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III   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

Кандидатот ја има наведено својата докторска дисертација „Современи концепти на ревизија 

на финансиски извештаи и ревизија на успешноста на комерцијалното банкарство” (за истата 

има доставено авторезиме), магистерски труд и наслови на книги и прирачници. Воедно 

кандидатот има напоменато дека активно учествувал во пишувањето на книги и трудови со 

професори од неколку универзитети.  
Кандидатот под статии, реферати и дискусии во својата кратка биографија има наведено 

четири наслови во Школата за јавно здравствто при Медицинскиот факултет во УКИМ и две 

статии во ФОН Универзитетот – Скопје, но истите ги нема доставено на увид на комисијата. 

На увид на Рецензионата комисија кандидатот има доставено две книги: 

- „Финансискиот извештаи во функција на менаџментот”, 2009, м-р Синиша Наумовски, 

Крафомак Кичево, ISBN 978-9989-119-27-9 

- „Сметководствен менаџмент”, 2011, Синиша Наумовски, ВПУБС Еуро Колеџ – Куманово, 

ISBN 978-9989-119-37-8 

Кандидатот нема наведено ниту приложено документи за свое учество на домашни или 

меѓународни научни конференции. Кандидатот има наведено дека учествувал во проект за 

реформи во Министерството за здравство на РМ (2007) и Проект за унапредување во 

здравствениот сектор (2006) финансирани од Светска банка и два проекти во Школата за 

јавно здравствто при Медицинскиот факултет во УКИМ (за истите нема доставено доказен 

материјал). 

 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

Ред. 

број 
Наставно-образовна дејност 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

ВКУПНО     0 

 Научноистражувачка дејност   

1. Книга 2 x10 - 20 

10. Одбранета докторска теза 1x8 - 8 

11. Одбранета магистерска теза 1x4 - 4 

ВКУПНО     32 

  Стручно-апликативна дејност   

ВКУПНО 0 

ВКУПНО     32 

2. Д-р Лазар Ѓуров, мајор 

I  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Дата на раѓање: 11.09.1978 година 

Адреса: ул. Панче Караѓозов 7/20 Штип 

Образование: Диплома за доктор по економски науки за одбранет докторат под наслов 

„Влијанието на лидерството врз развојниот процес на тимот и неговите членови за ефективен 

менаџмент на организацијата“од Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј” Скопје. 

Работно искуство: Активен офицер во АРМ (2000-2004). Наставник/соработник и Офицер 

за односи со јавност во Кабинетот на Деканот на Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски” Скопје. 

Познавање на странски јазик: англиски (6 степен) 

Друго: Завршил сертифициран Универзитетски Курс „Тренинг за тренери” на Универзитет 

за Едукација и Комуникации, Jönköping, Шведска (во траење од една година) 2006/2007. 

Заврпшил курс „Лидери за 21-ви век” во Европски Центар за безбедносни студии „ George C. 

Marshall”, Гармиш Партен Кирхен, Германија, 2003. Член на МЕНСА - Македонија, 
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Организација на луѓе со натпросечен коефициент на интелигенција. Основач и актуелен 

Претседател на Институтот за индивидуален и организациски развој „СИМБИОТИКА” 

Скопје. Кандидатот има завршено десет курсеви во реномирани интернационални 

организации (NATO School, Oberammergau, Germany - 2005, The Royal Netherlands Military 

Academy – 2006, Мисијата на Европската Унија, 2008 и др) 

II  НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Кандидатот со приложените документи потврдува дека бил вклучен во воведување на два 

предмети во подготовката на елаборатите за акредитација на првиот циклус на студии на 

Воената академија. Воедно со официјален документ потврдува дека во учебните 2009/2010, 

2010/2011 и 2011/2012 година како соработник учествувал во реализација на наставата на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” Скопје во рамките на првиот циклус на 

универзитетски студии. Тој доставува документи со кои поврдува дека реализирал настава и 

во рамките на сертифицирана и акредитирана програма на Факултетот за јавна 

администрација и политички науки на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово  во 

учебните 2007/2008 и 2008/2009 година. 

Покрај наставата во официјални високо образовни институции кандидатот наведува и 

доставува документи за реализација на девет прадавања во неколку обучни центри, кои се 

поддржани од Американската Агенција за меѓународен развој (USAID), Фондацијата 

Институт отворено општество – Македонија, Агенцијата за поддршка на претприемништвото 

и ПСМ Фондација, Центарот за развој на претприемачи и менаџери CEED Македонија. 

Кандидатот доставува документи за свое членување во работните подгрупи за изготвување 

на студиски планови и програми за прв, втор и трет циклус на универзитетски студии на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” Скопје. Воедно учествувал во 

организирање и реализација на две меѓународни активности на Воената академија.  

Кандидатот доствува и потврда дека бил дел од проект на ФОН Универзитетот. 

III  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

Кандидатот во приложената документација доставил три стручни текстови и девет научни 

трудови презинтирани на меѓународни научни конференции, зборници и списанија: 

1- Труд со оригинални научни резултати: Л. Ѓуров, М. Ѓуровски “Влијанието на 

евроатланските интеграции врз безбедноста и економскиот развој” објавен во International 

scientific magazine „HORIZONS” University St. Kliment Ohridski Bitola, Volume 7, (2011) 205-

214, ISSN 1857-6206 

2- Труд со оригинални научни резултати: Lj. Drakulevski, A.Taneva-Veshovska, L.Gjurov, S. 

Trajkovska “Business angels in Macedonia” објавен во зборник од трудови на International 

Scientific conference „Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional 

Economies“, Faculty of Economic, University of Banja Luka, Republic of Srpska, 27-29.10.2011, 

53-59, ISSN 2233-1034. 

3- Труд со оригинални научни резултати L. Gjurov, A.Taneva-Veshovska, D. Petrevski 

„Trasnformational leadership as a key factor in dealing with the transitional challenges in the 

western Balkan’s region” објавен во зборник од трудови на меѓународна научна конференција 

„Безбедноста на постконфликтниот (западен) балкан, транзицијата и предизвиците на 

Република Македонија” 27-28 Мај 2011, Охрид, 176-187, ISBN 978-608-4532-17-0 

4- Труд со оригинални научни резултати Lj. Drakulevski, A.Taneva-Veshovska, L.Gjurov, 

„The influence of emotional intelligence on leadership in Macedonian organizations“ објавен во 

зборник од трудови на Međunarodna naučno - stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja“, 

Fakultet za Menadžment - Novi Sad,  Sremski Karlovci, 23–24.09.2011, ISBN 978-86-85067-31-0 

5- Труд со оригинални научни резултати M. Gjurovski, L. Gjurov, “Terrorism as a global threat 

and the role of Republic of Macedonia in the fight against it” објавен во зборник од трудови на 

International Scientific conference “Combating terrorism-international standards and legislation”, 

Faculty of internal affairs, Banja Luka, Kozara, 29-30.03.2011, 643-654. 

6- Труд со оригинални научни резултати M. Gjurovski, L. Gjurov, “Macedonian concept and 

regional crisis management of Southeastern Europe” објавен во зборник од трудови на 4th 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “Crisis Management days”, University of 

Applied Sciences, Velika Gorica, 25-26.05.2011, Croatia, 89-99, ISBN 978-953-7716-18-9 

7- Труд со оригинални научни резултати M. Gjurovski, L. Gjurov, “The support of the army to 

the police in the concept of crisis management” објавен во зборник од трудови на International 

Scientific conference “Archibald reiss days” Academy of criminalistic and police studies” Belgrade, 

2011, 688-705, ISBN 978-86-7020-190-7 

8- Труд со оригинални научни резултати M. Gjurovski, L. Gjurov, “Through national criminal 

intelligence database to more effective fight against international crime”  објавен во зборник од 

трудови на International Scientific conference “Suzbivanje kriminala u okviru medjunarodne 

policiske saradnje”, Tara-2011, Kriminalisticko -Policiska akademija, Beograd, 2011, 469-476, 

ISBN 978-86-7020-199-6 

9- Труд со оригинални научни резултати D. Petrevski. A. Iliev, A. Glavinov, L. Gjurov, 

„Globalization processes, security and security perspectives in the region” објавен во зборник од 

трудови на меѓународна научна конференција „Безбедноста на постконфликтниот (западен) 

балкан, транзицијата и предизвиците на Република Македонија” 27-28 Мај 2011, Охрид, 215-

223, , ISBN 978-608-4532-17-0 

Кандидатот во конкурсната документација доставува документ за Одбранета докторска теза 

„Влијанието на лидерството врз развојниот процес на тимот и неговите членови за ефективен 

менаџмент на организацијата” на Економскиот факултет, Универзитет „Свети Кирил и 

Методиј„ – Скопје, 2011. 

Кандидатот во доставената документација потврдува учество на две меѓународни 

научни конференции: 

1- Учество на научен собир – меѓународна научна конференција „Безбедноста на 

постконфликтниот (западен) балкан, транзицијата и предизвиците на Република 

Македонија”, 27-28 Мај 2011, Охрид 

2- Учество на научен собир – Međunarodna naučno - stručna konferencija „Na putu ka dobu 

znanja“ Fakultet za Menadžment - Novi Sad, Sremski Karlovci, 23–24.09.2011 
 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

Ред. 

број 
Наставно-образовна дејност 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

9. Научно популарна статија во стручно методско списание  3x1  - 3 

22. 
Воведување на нов специјализиран (стручен) наставен 

предмет 
2х3 - 6 

25 Предавања  
3x2x1,5+1  10 

3x2x1,5+1  10 

26 Вежби 
6х3х0,2  3,6 

6х3х0,2  3,6 

ВКУПНО 36,2 

 Научноистражувачка дејност   

4. 
Труд со оригинални научни резултати, објавени во научно 

списание опфатено во (СЦИ/ЦА и останати)  
1х3 - 3 

10. Одбранета докторска теза 1x8 - 8 

19. Член на организациски или научен одбор на научен собир 3х2  6 

ВКУПНО  17 
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Ред. 

број  
Стручно-апликативна дејност 

Поени Вкупно 

поени  во земјата во странство 

6. Труд објавен во зборник од трудови на стручен собир - 8х3 24 

13. Учесник на научен проект (максимум до три проекти) 1x5 - 5 

28. Член на факултетски орган, комисија 4х2 - 8 

ВКУПНО 37 

ВКУПНО   90,2 

 

 

IV   ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  

 

Врз основа на податоците од професионалните биографии, работното и 

наставното искуство, научно истражувачките работа, а согласно со Правилникот за 

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

соработнички звања на Универзитетот ,,Гоце Делчев”, каде што Воената кадемија е 

придружна членка, комисијата констатира дека кандидатот д-р Синиша Наумовски 

не ги исполнува сите услови за избор во наставничко звање. Тој со својата досегашна 

наставно-образовна (НО), научно-истражувачка (НИ) и стручно-апликативна и 

организациско-развојна (САОР) активност има 32 поени со што се констатира дека 

не го достигнал потребниот квантум (75 поени) за да биде избран во наставничко 

звање. Комисијата вооедно констатира дека иако темата на неговиот докторат е тесно 

поврзан со еден дел наставните содржини од предметот за кој се прави избор овој 

кандидат нема доволно научно истражувачка активност т.е. нема учествувано на 

домашни или меѓународни научни конференции со презентирање и објавување на 

свои научни трудови. 

Врз основа на податоците од професионалните биографии, работното и 

наставното искуство, научно истражувачките работа, а согласно со Правилникот за 

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

соработнички звања на Универзитетот ,,Гоце Делчев”, каде што Воената кадемија е 

придружна членка, комисијата константира дека кандидатот д-р Лазар Ѓуров, мајор 

ги исполнува сите услови за избор во наставничко звање. Тој со својата досегашна 

наставно-образовна (НО), научно-истражувачка (НИ) и стручно-апликативна и 

организациско-развојна (САОР) активност има 90,2 поени со што се констатира дека 

го надминал потребниот квантум (75 поени) за да биде избран во наставничко звање.  

Рецензентската комисија смета дека докторскиот труд на кандидатот д-р 

Лазар Ѓуров, мајор во научното подрачје на економските науки, неговото наставно 

искуство на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” Скопје и на 

Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во неколку учебни години, како и 

неговото солидно искуство во научно-истражувачката работа, публикувано на 

неколку домашни и меѓународни научни конференции, како и изразениот интерес за 

истражување во областите на одбраната и безбедноста, како еднакво застапен 

области во наставните содржини од предметот за кои се врши изборот, го прави 

подобен во однос на конкурсните услови. 
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Затоа членовите на Рецензентската комисија имаат особена чест и задоволство 

да му предложат на Наставно-научниот совет на Воената академија “Генерал 

Михаило Апостолски”– Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев” - 

Штип да го избере кандидатот д-р Лазар Ѓуров за наставник во звањето доцент во 

научното поле: општествени науки, научно подрачје: економски науки, научната 

област: економски развој и финансии, по предметот: Економика со основи на 

финансиски менаџмент. 

 

 

РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 

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

Економски Факултет – Скопје, УКИМ 

2. д-р Трајан Гоцевски, ред. проф., с.р. 

Филозофски факултет – Скопје, УКИМ 

3. д-р Методија Хаџи-Јанев, доцент, с.р. 

Воена академија - Скопје, УГД  
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ 

УПРАВУВАЊЕ И КОМАНДУВАЊЕ 
 

Наставно-научниот совет на Воената академија во Скопје, на својата седница, 

одржана на 18. 05. 2012 година, формира Рецензентска комисија во врска со 

пријавата од д-р ДИМЧЕ ПЕТРОВСКИ на конкурсот објавен во “Дневник” и “Коха” 

на 02.05.2012 година, за избор на наставник за наставно-научната област Управување 

и командување на Воената академија во Скопје. Рецензентската комисија, во состав:     

д-р Ѓорѓи Малковски, редовен професор, д-р Росе Смилески, редовен профессор, 

полковник, и д-р Методија Дојчиновски, доцент, полковник, по увидот во 

доставениот материјал на Наставно-научниот совет му го предлага следниов 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

I БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 Д-р Димче ПЕТРОВСКИ е роден на 15.10.1961 година во Велес. Основното 

образование го завршил во населбата Чашка, Велешко, во 1976, а средното градежно 

во Скопје, во 1980 година. Своето високо образование го продолжил на Воената 

академија во Белград, каде што, по завршувањето во 1984 година, бил произведен во 

чин потпоручник. 

Во текот на својата професионална работа, Петровски постојано водел грижа за 

своето стручно и научно усовршување. Во текот на 1995-1996 година ги има следено 

и завршено постдипломски студии за командни и штабни должности на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски” во Скопје, а на планот на натамошното 

доусовршување во воената наука, во 2005-2006 година го завршил Факултетот за 

национална безбедност и одбрана при Воената академија „Г. С. Раковски” во Софија, 

Република Бугарија. Во меѓувреме, за потребите и развојот на воената служба во 

АРМ завршил и повеќе други специјалистички курсеви. 

На полето на натамошното научно усовршување, Петровски ги има следено и 

завршено постдипломските студии на Институтот за одбранбени и мировни студии 

на Филозофскиот факултет во Скопје, каде, во 2008 година, го одбранил 

магистерскиот труд под наслов „Концептуален развој и организациона 

трансформација на АРМ во функција на интегрирањето во НАТО”. Во 2011 година 

на истиот факултет ја одбранил и докторската дисертација под наслов „Меѓународни 

воени операции и учество на АРМ во нив”. 

На професионал план, како воено лице, Петровски од 1984 година до денес 

извршувал повеќе должности и тоа од командир на вод до командант на бригада, 

како и должностите началник на одделение за планирање во ГШ на АРМ, портпарол 

на АРМ, член на Комисијата за изработка на Стратегијата за влез на Република 

Македонија во НАТО, одредена од страна на Владата на Република Македонија и 

командант на Командата за обука. Во моментов ја извршува должноста директор во 

ГШ на АРМ. 

Во текот на кариерата двапати бил вонредно унапредуван, а за посебни заслуги за 

научен пристап за Визијата за развој на АРМ, има добиено пофалница од 

Министерот за одбрана на Република Македонија, господин Никола Кљусев, на 18 

август 1999 година, додека во 2000 година е одликуван со орден за воени заслуги од 

страна на командантот на Националната гарда на државата Вермонт од САД. Во чин 

бригаден генерал е унапреден на 30.12.2007 година. 
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II НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Кандидатот бил ангажиран и како предавач на теми од областа на одбраната, при 

што, пред вработените на Воената академија и слушателите на ПДС – Специја-

лизација за командни и штабни должности, во 2010 година го одржал предавањето на 

тема: “Карактеристики на военото лидерство”, а пред поголем број на членови на 

Организацијата на резервните офицери на Македонија, во градовите Свети Николе, 

Струмица, Прилеп и Виница го одржал предавањето на тема: “Македонија и НАТО - 

реалност и иднина”.  
 

III НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Во делокругот на нау;но-истражувачката дејност, досега кандидатот ги има објавено 

следниве публикации: 

1. З. Нацев, Д. Петровски, АРМ КОН НАТО КОНЦЕПТУАЛЕН ПРИОД И 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН РАЗВОЈ, Филозофски факултет, Скопје, 2009 

Во оваа книга е применет научниот метод на широко презентирање на матеијаот 

согласно хронолошкиот и компаративниот метод за овој вид научни дела. Имено, 

авторите материјалот го поделил хронолошки и тематски во зависност од содржината 

на документите, водејќи при тоа сметка за нивната содржинска проблематика и 

континуираност на разработуваниот проблем. Притоа многу успешно се разработени 

документите и литературата во кои се опфаќаат системот на одбраната на Република 

Македонија по нејзиното осамостојување, пристапувањето на Република Македонија 

во програмата „Партнерство за мир”, основите на организациско-формациската 

структура на АРМ и проекциите за развој на АРМ во наредниот период. 

Авторите многу прецизно, осмислено и концизно ги одбрале документите и 

литературата во кои се елаборираат конкретни содржински показатели за одредување 

на моделот на одбраната на Република Македонија, за првиот закон за одбрана и 

формирањето на АРМ, но и за ангажманите на АРМ во рамките на „Партнерството за 

мир”, за националната концепција за безбедност и одбрана, за процесите и правците 

на вооружените сили, за приоритетите и насоките на трансформацијата на одбраната 

и натамошниот организациско-функционален развој на АРМ итн. 

2. Д. Петровски, ОПШТО ЗА ЛИДЕРСТВОТО И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИ-

ДЕРСТВОТО, Европа 92 ДООЕЛ, Кочани, 2010, монографски труд 

Во оваа студија, д-р Петровски го истражува поимот лидерство, со осврт на 

основните теории за лидерството, на суштината и рамништата на воеото лидерство, 

со посебен акцент на военото лидерство во современите услови и дејноста на воениот 

лидер во многунационалните операции итн. Книгата на Петровски претставува прва 

сублимирана научна анализа посветена на военото лидерство како значаен сегмент 

кој се повеќе се наметнува во современата воена доктрина во светот. 

Покрај овие две важни публикации, д-р Петровски има објавено и повеќе други 

публикации во стручни списанија, и тоа: 

3. Д. Петровски, ПРЕД НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ, Одбрана, Скопје, 2008, стр. 8-10; 

4. Д. Петровски, НОВИ КВАЛИТЕТИ ВО СОГЛАСНОСТ СО СОВРЕМЕНИТЕ 

ПРЕДИЗВИЦИ, Штит, Скопје, јануари 2010, стр. 4-7; 

5. Д. Петровски, МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ, ПРВАТА МЕХАНИЗИРАНА 

ПЕШСКА БРИГАДА, Штит, Скопје, април 2011, стр. 30-34; 

6. Д. Петровски, ЗАКОНИТОСТИ И ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА ВООРУЖЕ-

НИТЕ СИЛИ, Офицер, декември Скопје, стр. 28-30; 
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На меѓународно ниво, стручно-апликативна активност д-р Димче Петровски ја 

реализирал преку учество на семинари, конференции, тркалезни маси и работилници. 

Од 1996 до 2008 го дина учествувал на следниве меѓународно научни семинари: 

7. Д. Петровски, ИЗВОРИ НА ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ДРЖАВИ, 

научно-стручна дискусија на конференцијата Регионална и глобална безбедносна 

состојба, Анталија, Турција, од 07 до 10 јули 2008 година; 

8. Д. Петровски,  МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА РОДОТ ИНЖЕНЕРИЈА, 

стручна дискусија на конференцијата Состојба и развој на инженериските единици 

во армиите на земјите членки на НАТО и партнерството за мир, Минхен, СР 

Германија, од 01 до 06 декември 1996 година;  

9. Д. Петровски, ПРИЧИНИ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА СТАРЕШИНИТЕ ЗА 

ЈАВНИ НАСТАПИ, стручна дискусија на конференцијата Цивилно-воени односи и 

комуникации, Берн, Швајцарија, од 07 до 20 ноември 2004 година, 

Д-р Петровски, како член на управната група за изготвување на „Стратегија за 

подготовка на јавноста за членство во НАТО”, одредена од Владата на Република 

Македонија, од 05 до 10 март 2005 година, учествувал на тркалезната маса одржана 

во Брисел, Белгија, на тема: „Искуствата на државите членки на НАТО во подготовка 

на јавноста за членство во НАТО”, со дискусија на тема: „Потребата од подготовка 

на населението за приклучување на државите во колективен систем за безбедност”. 

Покрај ова, во организација на Британскиот воен советодавен тим за обука, од 17 до 

20 февруари 2008 година учествувал и на тркалезната маса одржана во Вишков, 

Чешка, на тема: „Подготовка на контингенти за учество во меѓународни операции за 

поддршка на мирот”, со писмена дискусија на тема: „Искуства на АРМ од 

досегашното учество во операциите за поддршка на мирот”. 

 Од големо значење за научниот развој во сферата на воената наука се и 

неговите настапи на повеќе научни конференции, и тоа: 

10. Д. Петровски, МЕСТОТО И УЛОГАТА НА МАЛИТЕ АРМИИ ВО ЕКСПЕ-

ДИЦИОНИ ОПЕРАЦИИ,  научно-стручна дискусија на конференцијата 

Експедициони операции,  Брисел, Белгија, од 01 до 10 јуни 2008 година; 

11. Д. Петровски, СТРАТЕГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВЛЕЗ ВО 

НАТО, дискусија на конференцијата Подготовки на јавноста за влез во НАТО, 

Скопје  9 мај; 

12. Д. Петровски, МОЖНОСТИ НА ИНЖЕНЕРИСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА АРМ, 

дискусија на конференцијата Можности за соработка на инженериските единици на 

АРМ и Националната гарда на Вермонт, Бурлингтон, Вермонт, САД од 10 до 17 јули 

2000 година; 

13. Д. Петровски, МОЖНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ЗАЕДНИЧКИ ВЕЖБИ, дискусија на конференцијата Соработка на инженериските 

единици од армиите на балканските земји, Тирана, Албанија, од 06 до 09 ноември 

2000 година. 

 Зебележително и со интересни теми од областа на воените науки се и неговите 

настапи на двете меѓународни работилници, од кои едната била одржана во Софија, 

Бугарија, од 24 до 25 ноември 2005 година, на која д-р Петровски настапил со 

дискусија на тема: „Специфичностите на едукацијата за воените лидери”, и втората, 

одржана во Саарлуи, Германија, од 11 до 13 мај 2005 година на тема „Односи со 

јавноста”, на која д-р Перовски настапил со дискусија на тема: „Односите со јавноста 

при справувањето со кризи”. 



   971 

 

За одбележување се и неколкуте интервјуа за печатените и електронските медиуми 

во Македонија, во кои д-р Петровски научно ги елаборира проблемите и процесите 

во развојот на АРМ како клучен фактор во одбраната на Република Македонија и 

соработката на меѓународно ниво со армиите на земјите членки на НАТО, како 

клучен стратегиски партнер на Република Македонија. Првото интервју, на тема: 

„Мисиите на АРМ и оспособувањето на припадниците на АРМ за нивно 

извршување”, го дал на 6 ноември 2009 година за Штипската телевизија „Ирис”, 

додека другите две се за дневниот весник „Саарлоуисер Рундсцхен” во 2005 година и 

за месечното списание на АРМ „Штит” во 2010-2011 година. 
 

 

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. Научно-популарна статија во весник, 

учество во образовна РТВ програма 
10 џ 0,5 - 5 

2. Раководител на семинар 5 х 2 - 10 

ВКУПНО 15 

 Научноистражувачка дејност    

3. Монографија или научна книга 2 х 10 - 20 

4. Одржано предавање по покана од 

научна институција 
6 џ 2  12 

5. Одбранета докторска теза 1 х 8 - 8 

6.  Студиски престој во странство 1 х 8 - 8 

7. Член на уредувачки одбор на научно 

списание 
1 х 4 - 4 

ВКУПНО 52 

 Стручно-апликативна дејност    

8. Пленарно предавање на стручен собир 4 х 2  8 

9. Елаборати и признанија 5 џ 2  10 

10. Изготвување извечтаи од анализи 20 х 0,1  2 

11. Стручни награди и признанија 1 х 4 1 х 8 12 

ВКУПНО 32 

ВКУПНО 89 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на опсежната анализа, можеме да кажеме дека кандидатот својата 

поставена цел за научно елаборирање на проблемите од воената област успешно го 

решил со умешно конципирање на хронолошкиот фактор и материјалната поткрепа 

на текстовите со бројна докумантација и литература. Покрај тоа, вакви трудови се 

послабо застапени во нашата понова воена наука (досега се објавувани претежно 

трудови од странски автори кои сосема малку го елаборирале овој проблем) и ќе 

претставува пополнување на еден празен простор во поновата воена наука на 

Македонија за кој одамна се чувствуваше потреба. 

При извршеното бодирање на комплетната наужноистражувачка и апликативна 

дејност на д-р Димче Петровски, а според важечкиот Закон за високото образование 
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и Законот за наично-истражувачка дејност, Комисијата заклучи дека тој го има 

потребниот број бодови, што се потврдува со табелата на активности кои се бодираат 

при изборот во звање. 

На крајот, Рецензентската комисија ја има таа чест и задоволство, на Наставно-

научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” Скопје да му 

предложи да го избере д-р ДИМЧЕ ПЕТРОВСКИ за наставник за наставно-научната 

област Управување и командување, во звањето насловен доцент. 

 
 

 

                                                            РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИИСИЈА: 

                                                                         д-р Ѓорѓи Малковски, ред. проф. с.р. 

              

                        д-р Росе Смилески, ред. проф. полковник с.р. 

            Воена академија, Скопје 

                                      

                                                                         д-р Методија Дојчиновски, доц. полковник с.р.   

                                                                         Воена академија, Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   973 

 

Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАСТАВНО - НАУЧНАТА ОБЛАСТ 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ 

 

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 седницата одржана на 

18.05.2012 година донесе одлука бр. 03-18/204 од 18.05.2012 година со која нè избра за 

членови на рецензентска комисија за избор/реизбор на соработници по предметот 

Физичко образование. На конкурсот објавен во весникот „Дневник“ од 02.05.2012 

година за избор/реизбор на наставници и соработници во првиот циклус на студии на 

Воената академија по предметот Физичко образование се пријавија 5 кандидати и 

тоа: м-р Владимир Ивановски, м-р Трајче Јанковски, м-р Елена Соклеска Илиевски, 

м-р Дејан Недев и Драган Мицевски. По прегледот на конкурсните материјали го 

доставуваме следниот, 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 Во склад со условите од конкурсот да имаат завршено втор циклус на студии 

во научната област во која припаѓа предметот за кој конкурирале, да покажуваат 

способност за наставно-научна работа, кандидатите со пријавите доставиле и 

документи од кои се гледа дека м-р Владимир Ивановски, м-р Трајче Јанковски, м-р 

Елена Соклеска Илиевски и м-р Дејан Недев ги исполнуваат условите предвидени со 

конкурсот, додека кандидатот Драган Мицевски не ги исполнува условите за 

избор/реизбор во соработник предивдени со конкурсот. За таа цел комисијата ги 

разгледуваше доставените податоци само на кандидатите кои ги исполниле условите 

предивдени со конкурсот. 

 Притоа комисијата, врз основа на приложената документација од кандидатите 

кои ги исполниле условите предвидени со конкурсот изврши увид во однос на 

биографските податоци, наставно-образовната дејност, научно-истражувачката 

дејност и изработи табели за активностите кои се бодираат при изборот во звање 

предвидено со конкурсот.  

 

За кандидатот: м-р Владимир Ивановски комисијата го утврди следното: 

 

I Биографски податоци 

1. Кандидатот м-р Владимир Ивановски е роден на 30.04.1951 година во Скопје Р. 

Македонија. Основното, средното образование како и студиите на Вишата школа за 

физичка култура и Факултетот за Физичка култура ги завршува во родниот град 

Скопје. По завршувањето на Вишата Школа за Физичка Култура и дипломирањето  

на Факултетот за Физичка Култура во Скопје, повеќе години работи како профессор 

по физичка култура во неколку основни и средни училишта  во Скопје. Во 1978 

година се вработува, во редовен работен однос, во Собранието на општината Карпош 

во Секретаријатот за народна одбрана. Во овој секретаријат работи на повеќе работни 

места, од референт, самостоен стручен соработник и в.д. Началник на општинскиот 

центар за известување и тревожење на СО-Карпош Скопје. Во овој секретарјат 

работи до 1995 год. При формиарањето на Воената Академија во Скопје, на 
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редовниот конкурс за пополнување нови работни места, примен е како професор по 

физичко образование. Завршил посдипломските студии, а магистерскиот труд” 

Мерила и критериуми за прогресивен развој на морфолошките, моторичките и 

функионалните способности на питомците од Воената Академија во Скопје” го 

одбранил во 2005 година на Факултетот за физичка култура (ФФК) во Скопје и се 

стекнува со звање м-р по Кинезиологија.  

      

II   Наставно-образовна дејност 

Од школската 1995 година, со одлука на ННС на Воената Академија е 

предавач во реализација на наставата по физичко образование на додипломските 

студии на питомци, слушателите на курсот за службите и командно штабна 

специјализација се до 2009 година.  

 
III Научно-истражувачка дејност  

Кандидатот м-р Ивановски ги има објавено следните трудови: 

- Спасов.Ѓ., Јанковски.Т., Ивановски В. ,,Ставови и мислења за наставата по физичко 

воспитување,,Физичка култура (Скопје), год 24, Бр.1-2, стр.53-54. 1996., 

- Јанковски.Т., Калковски Ј., Ивановски.В., ,,Физичкото образование, спортот и рекреацијата 

во додипломските студии на студентите- питомци на Воената академија, Прв меѓународен 

симпозиум за настава по физичко образование и спорт на студенти - состојби и перспективи, 

Зборник на трудови 2005, Скопје, стр. 25 - 26. 

 Ивановски В, Штит- Списание на министерството  за одбрана на РМ, Подготовка на 

организмот за зголемени физички напори. (Скопје) бр.13. 2010  

 Соработник е во проектот “ Мерила и критериуми за програмирана настава по 

физичко образование на Воената академија –Скопје”, исто и во  

 проектот “ Проверка, следење и утврдување на ефектите од инплементацијата на 

стандардите на НАТО за прогресивно зголемување на физичките способности на АРМ” 
за потребите на АРМ.   

           Својата стручна  и научна надоградба континуирано ја доусовршува учествувајќи   на 

повеќе симпозиуми и семинари. 

            Учествува во подготовката и реализацијата на Посебните форми на физичко 

образование – курсевите во Скијање со обука во зимски услови и Пливање со обука во летни 

услови со питомците- студенти како и со активниот состав на специјалните единици на АРМ.  

Паралелно со работните задачи на ВА,ангажиран  е во повеќе комисии за: Проверка 

на физичките способности на кандидатите за упис на Воената академија, Проверка на 

физичката подготвеност на  активниот состав на АРМ, Проверка на физичката способност на 

кандидатите за професионални војници во АРМ.  

Со питомците студентите учествувал на разни спортски манифестации во улога на 

раководител , селектор и трењер. 

           Со стапувањето во  членството на АРМ во Меѓународната спортска асоцијација 

“ЦИСМ”, со решење на министерот за одбрана бр.04-343/1 од 13.03.2009 год  назначен е за 

селектор и тренер  на АРМ за  спортските дисциплини, Скијање и Пливање . Како селектор и 

тренер на АРМ, активно е ангажиран во селектирањето и изготвувањето на Планови и 

програми за планираните подготовки и реализација на планираните спортски активности, во 

земјата и во странство.   Со своите репрезенти, селекции, екипи учествувал на повеќе 

светски, меѓународни, балкански, државни, армиски и цивилни спорски манифестации. 

           Со решение на Министерот за одбрана, секоја година е постојан член на Комисијата за 

проврка на физичката подготвеност на активниот воен персонал на служба во АРМ. 

Учествувал како член во работната група за изработка на Стратегија за развој на спортот и 

рекреацијата во Министерството за одбрана и АРМ 
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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 2 3 4 5 

1. Интерна скрипта од предавања / / / 

2. 
Раководител на студент во учество на студентска 

манифестација 
2х1 / 2 

3. Член на комисија на ученички и студентски натпревари 4х0,5 / 2 

4. 
Предавања (неделен просечен фонд на часови во двата 

семестра) 

2х0.2=0.4 

4х0.2=0.8 

6х0.2=1.2 

/ 2.4 

5. Организатор на летна – зимска школа (обука)        3х2  6 

6.     

ВКУПНО     12.4 

   Научноистражувачка дејност и спортска активност  
 

 
 

8. Одбранета магистерска работа 4 / 4 

9. Тренер на државна репрезентација на АРМ 17х1,5=25,5 9х2=18 43,5 

10. Селектор на државна репрезентација на АРМ 17х1,5=25,5 8х4=32 57,5 

11. Селектор (водич) на студенска репрезентација  1х4 4 

ВКУПНО     105 

  Стручно-апликативна дејност       

12.  Контроли и експертизи  3х2 / 6 

13. Член на институциски орган, комисија 

   09г. 2х2=4 

   10г. 2х2=4 

11г, 2х2=4 

/ 12 

14. Техичко унапредување 1х2 / 2 

15. Изготвување на извештаи и анализи 10х0,1  1 

ВКУПНО   21 

ВКУПНО   138,4 

 

2. За кандидатот м-р Трајче Јанковски комисијата го констатираше следното: 

 

I Биографски податоци 

Кандидатот Трајче Јанковски роден на 08.03.1952 година во Црешнево Р. 

Македонија. По завршувањето на основното и среднотото образование ги започнува 

академските активности прво на Вишата школа за физичко образование, а потоа ги 

продолжува на Факултетот за физичка култура во Скопје каде и дипломира во 1981 



   976 

 

година. Се вработува како физиотерапевт во Воената болница во Скопје и паралелно 

работи како профессор по визичко образование во повеќе скопски средни училишта. 

Во 1987 година е прекомандован со работа во Касарната “ Гоце Делчев “ во Скопје на 

работно место Референт по физичко образование и Управник на Воениот базен во 

истата касарна. Како референт по физичко образование работи и во касарните 

„Кузман Јосифовски – Питу“ и „Илинден“ во Скопје до крајот на 1992 година. Од 

1993 година е прекомандован во Установата за едукација на воени старешини во 

Скопје која подоцна прераснува во Воена академија.  

 

II  Наставно-образовна дејност 

Кандидатот м-р Јанковски од 1995 година е предавач на Катедрата за 

општествени. Од 2002 до 2009 година работи како раководител на Катедрата за 
физичко образование и спорт при Воената академија со наставно звање предавач. Од 

2009 година е заменик раководител во Катедрата за општествени науки од 2009 

година, со наставно звање соработник. 

 

III   Научно-истражувачка дејност  

Кандидатот М-р Јанковски ги има објавено следните трудови: 

 

- 1994 - Физичко воспитување - лекција за интерна употреба на Воената академија во 

Скопје. 
- Спасов.Ѓ., Јанковски.Т., Ивановски В. ,,Ставови и мислења за наставата по физичко 

воспитување,,,Физичка култура (Скопје),год 24, Бр.1-2, стр.53-54. 1996. 

 - Јанковски Т. “Некои сознанија за квалификациониот испит по  физичко воспитание 

на Воената академија- Скопје, Прв конгрес за улогата на науката во спортот 1997 

- Јанковски Т “Кондицијата како фактор на одбраната “ физ. Кул.1997 
- Јанковски.Т., Калковски Ј., Ивановски.В., ,,Физичкото образование, спортот и рекреацијата 

во додипломските студии на студентите- питомци на Воената академија, Прв меѓународен 

симпозиум за настава по физичко образование и спорт на студенти - состојби и перспективи, 

Зборник на трудови 2005, Скопје, стр. 25 - 26. 

- 2011 - Теорија со методика на специјално физичко вебање,  интерна скрипта од предавања 

бр. 450. 

- 2011 - Со одбрана во напад - со напад во одбрана, интерна скрипта од предавања бр. 451. 

- 2011 - Обука во скијање и зимски  услови, интерна скрипта од предавања бр. 452. 

- 2011 - Обука во пливање, интерна скрипта од предавања бр. 453. 

Како соработник- помлад истражувач и координатор м-р Јанковски учествува во повеќе 

научни проекти од национален карактер за потребите на Министерството за одбрана и АРМ. 

Така во склад со приложената докуменатција се гледа дека тој бил соработник во проектот 

“Мерила и критериуми за програмирана настава по физичко образование на Воената 

академија –Скопје”, од кој произлезе и одбраната на магистерскиот труд со ист наслов. Исто 

така м-р Јанковски е соработник во проектот “Проверка, следење и утврдување на 

ефектите од инплементацијата на стандардите на НАТО за прогресивно зголемување 

на физичките способности на АРМ” за потребите на АРМ. 

Стручно-апликативна дејност и организационо-развојна дејност на кандидатот  

се огледа и при изработка на организациски елаборати за организација на живот и 

работа на Воената академија, и елаборатот за изведување на студиско патување  

и завршна штабна вежба со четврта класа на КШШ на Воената академија. 

Покрај работните задачи на Воената Академија (ВА) во овој период е 

ангажиран во многу комисии за: Проверка на физичките способности на кандидатите 
за упис на Воената академија, Проверка на физичката подготвеност на воените лица 
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од АРМ, Проверка на физичката способност на кандидатите за професионални 
војници во АРМ, како и во обуката на специјалните единици на АРМ од посебните 
форми на обука (обука во зимски услови со скијање, обука во летни услови со 
пливање, веслање и др.) 

По членството на АРМ во Меѓународната спортска асоцијација “ЦИСАМ” 
назначен е за тренер и селектор во неколку спортски дисциплине (Боречки спортови, 

Војнички пентатлон) каде ги селектира, подготвува и предводи натпреварувачите на 

домашни и меѓународни натпревари.  

Има селектирано, подготвувано и учество на неколку меѓународни натпревари 

со екипи од АРМ во Атлетика.  

Учествува и ги предводи питомците- студенти во неколку спортски 

дисциплини на Првите светски кадетски спортски игри  во организација на 

спомнатата асоцијација. 

         Со решение на Министерот за одбрана, секоја година е постојанен член на 
Комисијата за проврка на физичката подготвеност на активниот воен персонал за 

служба во АРМ. 
 Учествувал како член во работната група за изработка на Стратегија за развој 
на спортот и рекреацијата во Министерството за одбрана и АРМ 
 

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. Интерна скрипта од предавања 4х4 / 16 

2. 
Раководител на студент во учество на студентска 

манифестација 
2х1 / 2 

3. Член на комисија на ученички и студентски натпревари 4х0,5 / 2 

4. 
Предавања (неделен просечен фонд на часови во двата 

семестра) 

2x0.2=0.4 

4x0.2=0.8 

6x0.2=1.2 

/ 2.4 

5. Организатор на летна – зимска школа (обука) 3х2  6 

6.     

ВКУПНО 28.4 

   Научноистражувачка дејност и спортска активност  
 

 
 

8. Одбранета магистерска работа 4 / 4 

9. Тренер на државна репрезентација на АРМ 1х1,5 3х2 7,5 

10. Селектор на државна репрезентација на АРМ 1х1,5 3х4 13,5 

11. Селектор (водич) на студенска репрезентација  1х4 4 

ВКУПНО 29 
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  Стручно-апликативна дејност       

12.  Контроли и експертизи  3х2 / 6 

13. Член на институциски орган, комисија 

   09г. 2х2=4 

   10г. 2х2=4 

11г, 2х2=4 

/ 12 

14. Техичко унапредување 1х2 / 2 

15. Изготвување на извештаи и анализи 10х0,1  1 

ВКУПНО 21 

ВКУПНО 78.4 

 

За кандидатот м-р Елена Соклевска Илиевски, комисијата го констатираше 

следното 

I Биографски податоци 
М-р Соклевска Илиески е родена на 05.01.1983 година во Македонија. Во 2005 година 

завршила факултет за физичка култура во Скопје. Во 2011 година магистрирала на истиот 

факултет при што се здобила со титула магистер по кинезиологија. Од 2011 е докторант на 

Факултетот за физичка култура – Скопје. Во доставената биографија себе си се опишува како 

способна за комуникации, тимска работа, амбициозна, коректна,     исполнителнителна  во 
извршувањето на работните задачи. 

 

II Наставно-образовна дејност 

Од  1 октомври 2007 до 01 јуни 2008 ангажирана како соработник (помлад асистент) 

по  предметот Специјално физичко образование на Полициската Академија во 

Скопје. Од 1 октомври 2008 до 1 јули 2009 година ангажирана како демонстратор по 

предметот Специјално физичко образование на Факултетот за Безбедност во Скопје. 

Од 15 февруари 2009 до 15 јуни 2010 година ангажирана како асистент по Спортски 

вештини на Интернационалниот Универзитет во Нови Пазар (дисперзирани студии 

на Правниот факултет - Ниш) 

 
III   Научно-истражувачка дејност 

Кандидатот м-р Соклевска Илиевски ги има објавено следните трудови: 

- Анализа на релацијата помеѓу ставот на студентите за предметната    

програма по Специјално физичко образование и добиената оцена при 

завршното полагање на испитот (коавтор), Годишник на Полициска 

Академија, Скопје 2008 год. 

-  Анализа на структурални промени и разлики во биомоторните димензии кај 

двете генерации студенти на Факултетот за Безбедност  по двегодишен 

едукативен тренажен процес (автор - Годишник на Факултетот за 

безбедност), Скопје 2009 год. 

- “Валидност, релијабилност и осетливост теста ударац ногом - Мае гери”. Third 

Scientific International conference,“Антроплоски аспекти спорта, физицког 

васпитанја и рекреације”, Банја Лука 2011 год. и  
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- “The role of police in prevention of violence at the football stadiums”. Naucni i 

strucni skup Policija i Ljudska prava,  Tara 2012 god. (prifaten, vo faza na 

objavuvanje) Kriminalisticko-Policijska Akademija, Zemun 

Покрај останатото кандидатот е повеќекратен државен првак во кадетска, 

јуниорска и сениорска конкуренција, повеќегодишен член на Македонската шотокан 

карате репрезентација, учесник на повеќе балкански првенства, носител на медали од  

меѓународни турнири во јуниорска конкуренција, но за истото нема доставено 

соодветна документација, заради што комисијата не можеше да го земе изнесеното во 

предвид.  

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. 
Предавања (неделен просечен фонд на часови во двата 

семестра) 

2x0.2=0.4 

4x0.2=0.8 

6x0.2=1.2 

/ 2.4 

ВКУПНО 2.4 

     Научноистражувачка дејност и спортска активност  
 

 
 

 3. Одбранета магистерска работа 4 / 4 

4. 
Труд со оригинални научни резултати објавен во 

зборник на трудови на научен собир  
2х2=4 1х3=3 7 

ВКУПНО 11 

  Стручно-апликативна дејност     0  

ВКУПНО 0 

ВКУПНО 13,4 

 

За кандидатот м-р Дејан Недев, комисијата го констатираше следното 

 

I Биографски податоци 

М-р Дејан Недев е роден на 28.01.1980 година во Македонија. Завршил високо 

образование при Факултетот за физичка култура-Скопје. Во 2011 година го одбранил 

магистерскиот труд под наслов „Влијанието на одредени антропометски димензии и 

моторички способности врз специфичната карате координација, кај млади спортисти 

кои се занимаваат со традиционално карате” со што се стекнал со звање магистер по 

Кинезиологија. Кандидатот м-р Недев има завршено курс за спортски менаџмент во 

организација на Агенцијата за малди и спорт и Сојузот на спортските федерации на 

Македонија во 2009 година, како и курс по англиски јазик четврт степен завршен во 

2002 година. Во 2005 година м-р Недев е прогласен за спортист на Република 

Македонија за 2005 годината од страна на сојузот на спортските федерации на 

Македонија. Исто така м-р Недев има постигнато повеќе успеси во доменот на 

спортот, но за нив нема приложено соодветна документација.  
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II  Наставно-образовна дејност 

Од приложените материјали на кандидатот Недев, може да се констатира дека истиот 

нема искуство во наставно образовната дејност. 

 

III  Научно-истражувачка дејност 

Кандидатот м-р Недев ги има објавено следните трудови: 

  

- Дејан Недев, Аљоша Недев, „Применетата кинезиологија против модерните 

цивилизациски заболувања”, Просветно дело, 64,4 (2011) стр. 113126 

- Попетровски В., Недев Д. “Assesment of the respondent’s participations in the zones of 

Physical load during the execution of four Karate katas (Kitei, So Chin, Godzu Shi hi Sho, 

Unsu) assessed with the help of a continuous recording of the heart rate (DH-1) 796.85.012 

- Недев А., Недев Д., “The effects of transformational changes of the Basic motor abilities 

under the influence of the eight weeks training process, Medzunarodni simpozium, Sport i 

Zdravje, Tuzla, 2011, 370-375 

 Исто така кандидатот м-р Недев достави и копија од потврда издадена од 

Федерацијата на педагози на Република Македонија бр. 30 од 26.12.2011 година со 

која меѓу другото се наведуваат 8 трудови кои во склад со приложената копија од 

потврдата би требало да бидат објавени. Во склад со приложеното четири трудови во 

кои како ко-автор се јавува м-р Недев ќе бидат објавени во списанието Research in 

Cientology ,  додека 4 трудови треба да бидат објавени во списанието Activities in 

Physical health education and sport”. 

  
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 

 ВКУПНО     0 

 Научноистражувачка дејност и спортска активност    

3. Одбранета магистерска работа 4 / 4 

4. 
Труд со оригинални научни резултати објавен во 

зборник на трудови на научен собир  
1х2=2 1х3=3 5 

5. 
Труд со оригинални научни резултати објавен во 

научно списание 
3х1  3 

ВКУПНО     12 

 Стручно-апликативна дејност   0 

ВКУПНО     0 

ВКУПНО 12 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на изнесените податоци за професионалните биографии, работното 

искуство и резултатите на кандидатите пријавени на конкурсот, Рецензентската 

комисија констатира дека од четирите кандидати кои ги исполниле условите 

предвидени со конкурсот за избор/реизбор во наставно-научно звање сорботник, 

само кандидатите м-р Владимир Ивановски и м-р Трајче Јанковски ги задоволуваат 

критериумите предивдени со 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. Имено, од погоре 

приложеното се констатира дека м-р Владимир Ивановски и м-р Трајче Јанковски, 

целосно ги исполнуваат условите за избор во наставничко звање. Тие покажуваат 

способност за наставно - образовна, научно - истражувачка, стручна и организациска 

активност, при што може да се констатира дека го надминува потребниот квантум 

(45 поени) за да биде избран во наставничко звање сорботник со  м-р Владимир 

Ивановски (освоени 138,4 поени) и м-р Трајче Јанковски (освоени 78,4 поени). 

Останатите кандидати м-р Елена Соклеска Илиески и м-р Дејан Недев кои ги 

исполнија условите предвидени со конкурсот не ги исполнуваат овие критериуми 

бидејќи во склад со она што беше на располагање пред комисијата тие освоија 13,4 

односно 12 поени.  

    

Затоа членовите на Рецензентската комисија имаат особена чест и задоволство 

да му предложат на Наставно - научниот совет на Воената академија “Генерал 

Михаило Апостолски” - Скопје да: 

- го избере кандидатот м-р Владимир Ивановски за соработник по физичко 

образование во соработничко звање асистент во наставно-научната област на 

општествените науки по предметот: Физичко воспитување и 

- го избере кандидатот м-р Трајче Јанкоски за соработник по физичко 

образование во соработничко звање асистент во наставно-научната област на 

општествените по предметот: Физичко воспитување.  

 

 

РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 

 
1. Д-р Јанко Јакимов, ред. проф. с.р. 

на Факултет за безбедност-Скопје  

2. Д-р Јадран Калковски, доцент, с.р. 

Европски Универзитет на Република Македонија – Скопје  

3. Д-р Методи Хаџи-Јанев, доцент, потполковник с.р. 

на Воена акдемија – Скопје  
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХЕМИЈА НА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ЕКОЛОГИЈА, ЕКО-ХАЗАРД И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Со одлука бр. 03-18/198 од 18.05.2012 година, Наставно-научниот совет на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје нè избра за членови на рецензентска 

комисија за избор на соработник по предметите Хемија на животна средина и Екологија, 

еко-хазард и заштита на животна средина и просторно планирање.  

На конкурсот објавен во весниците „Дневник“ и „Коха“ од 02.05.2012 година за 

избор на еден соработник по наведените предмети, се пријавија 3 кандидатки и тоа: 

1. м-р Надица Тодоровска, вработена во МО – Воено-медицински центар Скопје и 

соработник на Воената академија во наведената група предмети; 

2. м-р Олга Поповска, невработена; 

3. м-р Биљана Стевановска, вработена во ОРТ-организација, информации, обука и 

одржлив развој Скопје.  

По прегледот на конкурсните материјали од сите кандидатки, го доставуваме следниот, 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 Сите три кандидатки со пријавите доставиле и документи од кои се гледа дека ги 

задоволуваат конкурсните услови. 

 

1. м-р Надица Тодоровска 

I   БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Кандидатката м-р Надица Тодоровска е родена на 23.02.1967 година во Скопје. 

Основно и средно образование завршила во родното место. Во 1990 година дипломирала на 

Медицински факултет во Скопје, Одсек фармација. 

По завршувањето на високото образование се вработила како фармацевт во Воената 

болница при Министерството за одбрана, а од 1995 година до денес работи и како 

специјалист по токсиколошка хемија во Институтот за превентивна медицина при Воено-

медицинскиот центар во Скопје. 

- во 1998 година завршила специјализација по токсиколошка хемија на Медицинскиот 

факултет во Скопје.  

- во 2002 година магистрирала на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Природно-матема-

тички факултет во Скопје, на тема: Развој и модификација на методи за определување на 

манган, никел, кобалт и хром во крвен серум и урина со ЕТААС. 

- во 2011 година завршила курс по Медицинска поддршка при траума – ниво 1; 

- во 2011 година учествувала на тренинг семинар за калкулација на мерна несигурност во 

калибрација и механички мерења, 

- во 2010 година се запишала на докторски студии и е донесена Одлука за одобрување за 

изработка на докторска дисертација на Природно-математички факултет во Скопје, на тема 

Определување на токсични елементи во биолошки материјал и проценка на алиментарен 

дневен внес кај припадници на АРМ. Со решение на министерот за одбрана, бр. 04-436/6 од 

16.01.2012 година, на кандидатката í е одобрен надоместок на трошоците за изработка и 

одбрана на докторската дисертација на наведената тема.  
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II   НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Кандидатот м-р Надица Тодорвска ги наведува следните активности на ова подрачје 

(хронолошки преглед):  

- од 1999 година извршува и наставно-образовна дејност како надворешен соработник–пре-

давач по предметот Токсикологија на бојни отрови на Воената академија во Скопје. 

- во 2009 година, од страна на Матичната комисија, избрана е за соработник по предметите 

Хемија на животна средина и Екологија, еко-хазард, заштита на животната средина и 

просторно планирање на Воената академија во Скопје. 

- во 2010 и 2011 година учествува во реализација на наставата од воведен курс во студиска 

програма Лабораториски биоинженер при Фармацевтскиот факултет во Скопје 

 

III   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

 Во делокругот на научно-истражувачката работа, досега кандидатката има објавено 

вкупно седум трудови во домашни и странски списанија и единаесет трудови во зборници на 

симпозиуми, конференции и конгреси:  

Трудови објавени во домашни и странски списанија 

1. N. Todorovska, B. Izgi, T. Stafilov, S. Guçer, D. Mihajlovic, DETERMINATION OF 

MANGANESE IN BLOOD SERUM AND URINE BY ELECTROTHERMAL ATOMIC 

ABSORPTION SPECTROMETRY, Acta Pharm., 51, (2001), 201-209 

2. N. Todorovska, I. Karadjova, T. Stafilov, ETAAS DETERMINATION OF NICKEL IN 

SERUM AND URINE, Anal. Bioanal. Chem. 373, (2002)  

3. N. Todorovska, I. Karadjova, S. Arpadjan, T. Stafilov, CHROMIUM DETERMINATION IN 

URINE AND SERUM BY ETAAS, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Polihnotos, Lezvos, 

Proceedings, 295-298 (2002)  

4. N. Todorovska, I. Karadjova, S. Arpadjan, T. Stafilov, DETERMINATION OF COBALT IN 

SERUM AND URINE BY ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION 

SPECTROMETRY, Balkan Journal of Clinical Laboratory, 9, (2002),143-144  

5. Н. Тодоровска, Д. Михајловиќ, ПРИМЕНА НА ХЕМИСКИ МОДИФИКАТОРИ ВО 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИТИУМ ВО СЕРУМ СО ЗЕЕМЕНОВА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧ-

КА АТОМСКА СПЕКТРОМЕТРИЈА, Лабораторија 4, (2002), 17-19   

6. Н. Тодоровска, Т. Кузмановски, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИТИУМ ВО СЕРУМ СО 

ПЛАМЕНА ААС (ТЕРАПЕВТСКИ КОНЦЕНТРАЦИИ), Лабораторија 7, (2002), 28-32    

7. N. Todorovska, O. Popovski, ANALYSIS OF THE CHEMICAL TOXIC AND ESSENTIAL 

ELEMENTS IN FRUIT JUICES, Journal of Hygienic Engineering and Design, (2011),  p. 105-

108 

Трудови и апстракти објавени во зборници 

8. Н. Тодоровска, Б. Каровски, ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 

СО ТЕШКИ МЕТАЛИ НА МЕРНО МЕСТО ГРАДСКА ПЛАЖА, 1. Конгрес на еколози 

на РМ со интернационално учество, Книга на апстракти, 131, Охрид, 1998  

9. Б. Каровски, Н. Тодоровска, ОРГАНСКО И БАКТЕРИОЛОШКО ЗАГАДУВАЊЕ НА 

ВОДИТЕ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО НА МЕРНО МЕСТО ГРАДСКА ПЛАЖА,  1. 

Конгрес на еколози на РМ со интернационално учество, Книга на апстракти, 130, Охрид, 

1998  



   984 

 

10. N. Todorovska, D. Mihajlovic, DETERMINATION OF LITHIUM IN BLOOD SERUM 

BY ZEEMAN ETAAS (THERAPEUTICAL CONCENTRATIONS), 9. Simposium of 

instrumental and analitical spectromertry and hromatography, Varna, Bulgaria (1998)  

11. N. Todorovska, D. Mihajlovic, DETERMINATION OF LITHIUM IN BLOOD SERUM 

BY ZEEMAN ETAAS (NORMAL CONCENTRATIONS) 13. Congress of toxicologist of 

Bulgaria with international participation, Sophia, Bulgaria (1998)  

12. Н. Тодоровска, ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ, Лабораторија 2, (2000), 39-42  

13. Н. Тодоровска, И. Караџова, Т. Стафилов, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИКЕЛ ВО УРИНА 

СО ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКА АПСОРПЦИОНА СПЕКТРОМЕТРИЈА, 3. Конгрес на 

Здружението на медицински биохемичари на Р. Македонија, Книга на апстракти, Охрид, 78 

(2001) 

14. T. Stafilov, N. Todorovska, I. Karadjova, S. Arpadjan, ELECTROTHERMAL ATOMIC 

ABSORPTION SPECTROMETRCIC DETERMINATION OF SOME HEAVY METALS IN 

HUMAN SERUM AND URINE, 2
ND

 Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Sile- 

Isanbul, Turkey, Book of Abstracts, 7, (2003)  

15. Н. Тодоровска, АНАЛИЗА НА ЕЛЕМЕНТИ ВО БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ СО 

АТОМСКА АПСОРПЦИОНА СПЕКТРОМЕТРИЈА, 4. Конгрес на Здружението на 

медицински биохемичари на Р. Македонија, Книга на апстракти, Струга, 60 (2005) 

16. Nadica Todorovska, Irina Karadjova, Sonja Arpadjan and Trajče  Stafilov  CHROMIUM 

ETAAS DETERMINATION IN URINE AND SERUM FROM HEALTY VOLUNTEERS 

AND PATIENTS ON DIALYSIS  13
th
 Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, 

Tirana, Albania, Book of Abstracts,47, (2005) 

17. Н. Тодоровска, Т. Кузмановски, ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРИРАНА СОДРЖИНА НА 

КАТЈОНИ НА НЕКОИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, 4. Конференција техничара лабораториј-

ске медицине, Тара, (2005) 

18. Н Тодоровска, ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ – СВОЈСТВА И ЗДРАВСТВЕН 

РИЗИК, Конференција за регулирање на проблемите со цврст отпад, Скопје (2007)  

 

ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на податоците за професионалната биографија, работното искуство и 

резултатите на м-р Надица Тодоровска, Рецензентската комисија констатира дека кандидат-

ката има завршено Медицински факултет–Одсек фармација, постдипломски студии–

магистратура од хемиските науки и е запишана на докторски студии на Природно-

математичкиот факултет во Скопје, кадешто изработката на докторската дисертација е во 

напредна фаза. 

   Имајќи го предвид досега изнесеното, како и одредбите во член 17 од Правилникот 

за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички 

звања на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип (Универзитетски гласник бр. 12), може да се 

заклучи дека кандидатката м-р Надица Тодоровска ги исполнува условите за избор за 

соработничко звање според конкурсот распишан од Наставно-научниот совет на Воената 

академија. Рецензентската комисија смета дека магистерскиот труд од областа на хемиските 

науки, полето на истражување во докторската дисертација и научното подрачје со кое се 

занимава кандидатката, се тесно поврзани со наставните содржини од предметите за кои 

конкурира кандидатката, што ја прави подобна во однос на конкурсните услови.  
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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 2 3 4 5 

1. Воведување на вежби по нов наставен предмет 10х0.2+2 / 4 

2. Вежби 2x0.2x3 / 1.2 

В К У П Н О: 5.2 

 Научно-истражувачка дејност   

3. 

Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во начно списание опфатено во (SCI/CA/остана-

ти) 

7х3 / 21 

4. 
Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во зборник на трудови на научен собир 
3х1 / 3 

5. 
Учество на научен собир со реферат (постер/ 

усно)  
8x1 / 8 

В К У П Н О: 32 

 Стручно-апликативна дејност  0 

В К У П Н О: 0 

В К У П Н О: 37.2 

 

 

2. м-р Билјана Стевановска 

I   БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Кандидатката м-р Билјана Стевановска е родена на 27.04.1970 година во Краљево, 

Република Србија. Основно училиште завршил во Краљево и Скопје, додека средно 

училиште завршила во 1989 година во Скопје. Истата година се запишала на Природно-

математичкиот факултет, биохемиско физиолошка насока, во Скопје, кадешто дипломирала 

во 1994 година. 

- во 2011 завршила постдипломски студии од областа на безбедноста – еколошка без-

бедност, Институт за безбедност, одбрана и мир, при Филозофски факултет во Скопје.  

- во периодот 1994 – 1995 година работела како помлад инженер во Рударскиот Инсти-

тут Скопје  

- во 1995 година работела  Institute for Sustainable Communities, Montpelier, Vermont, САД, 

седиште во Скопје, како советник за еколошките состојби и позицијата на еколошките 

друштва во Македонија. 

- од 1997 – 1999 година, работела како координатор на проектот „European Perspective“. 

- од 1999 – 2001 година, работела во ФОСПАТ – Фондација за обука на социјални парт-

нери во патен сообраќај, како проект менаџер. 

- од 2002 до денес, работи како диретктор на програма во ОРТ – организација, информации, 

обука и одржлив развој. 

- од 2003 – 2006 година е ангажирана како консултатнт во Регионален центар за заштита на 

животна средина ЦИЕ Македонија, EU-CARDS проект техничка поддршка за институцио-

нална изградба на политика за вработување и УНИДО Македонски центар за почисто 

производство. 
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- од 1999 – 2010 година волонтирала и стекнува искуство како обучувач во повеќе невладини 

организации во Република Македонија, како и учество во реализација на повеќе апликативни 

проекти од областа на екологијата во локалната самоуправа. 

 

II   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

 Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатката наведува дека 

учествувала во изработката на повеќе стратегии за локален развој и објавено авторски 

текстови  (за кои нема доставено доказ) во следниве изданија: 

1. Билтен „Годишник 1996“, ДЕМ, 1997; 

2. Весник „информатор“, 1998, ДЕМ; 

3. Билтен „Огледало“, ДЕЦЕП, 1997; 

4. Билтен „Партнерство 21“, ОРТ, 2000; 

5. „Магазин“, „Талент“, „Ревија“, „Екологија“, „Македонско сонце“, „НВО“, и „Свет“. 

 
ЗАКЛУЧОК 

 Од погоре изнесеното, може да се заклучи дека кандидатката м-р Билјана Стева-

новска во континуитет се усовршувала и професионално била ангажирана во различни 

дејности и стручно-апликативни проекти од делокругот на екологијата и одржливиот развој. 

Постигнатите резултати јасно сведочат за амбициозноста и квалитетот на кандидатката и 

претставуваат гарант за уште поголем напредок во работата и професионалното 

усовршување. Сепак, Рецензентската комисија цени дека м-р Билјана Стевановска до сега 

немала ангажман во областа на научно-истражувачката и високо-образовната дејност, поради 

што Рецензентската комисија не може да ја предложи за избор во соработничко звање во 

областа/предметите за кои конкурирала. 

 

 

3. м-р Олга Поповска 

I   БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Кандидатката м-р Олга Поповска е родена на 02.03.1986 година во Скопје, кадешто 

завршила основно и средно образование. Во 2008 година дипломирала на Природно-мате-

матичкиот факултет во Скопје, насока применета хемија. 

- во 2011 магистрирала на истиот факултет, во областа на хемијата, на тема „Разработка 

на метода за одредување на диацетил во ферментирани млечни производи“.  

- во периодот од 2009 – 2011 година работела како демонстратор на Институтот за хе-

мија, на Заводот за органска хемија и биохемија, при Природно-математичкиот 

факултет во Скопје.  

II   НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Кандидатката м-р Олга Поповска, како демонстратор во погоре наведениот период 

учествувала во извршувањето на стручни консултации за потребите на студентите и во 

давање стручна помош во изработката во експерименталниот дел на повеќе дипломски 

работи. При изведувањето на лабораториските вежби се грижела за сигурност и безбедност 

при ракувањето на штетни и еко-хазардни супстанци. 

III   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАДЕЈНОСТ  

 Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатката ги има објавено 

следните трудови: 
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Трудови објавени во домашни и странски списанија 

 

1. O. Popovska, J. Bogdanov, S. Srbinovska, Assaying diacetyl in sour cream: a 

complementary spectrophotometric and GC-MS analysis, Yearbook of the faculty of 

agricultural sciences and food 55 (2010) 105-115. 

 

Трудови и апстракти објавени во зборници 

1. O. Popovska, J. Bogdanov, Spectrophotometric determination of diacetyl and acetoin in 

fermented milk products, VIII Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of 

Macedonia (with international participation), 8
th
-10

th
 October 2009, Skopje, Book of 

Abstracts, p. 64-65, 2009. 

 

2. O. Popovska, J. Bogdanov, Assaying diacetyl in fermented dairy products: a 

complementary gas chromatographic-mass spectrometric and spectrophotometric analysis, 

XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia (with international 

participation), 23
rd

-26
th
 September 2010, Ohrid, Book of Abstracts, p. 109, 2010. 

 

3. O. Popovska, J. Bogdanov, Development of a GC-MS method for the determination of 

diacetyl in fermented milk products, IX Congress of Pure and Applied Chemistry for the 

Students of Macedonia (with international participation), 6
th
-8

th
 October 2011, Skopje, 

Book of Abstracts, p. 35, 2011. 

 

ЗАКЛУЧОК 

 Од погоре изнесеното, може да се заклучи дека станува збор за квалитетна и 

амбициозна кандидатка, која во континуитет се усовршува и ангажира, пред сè, во научно-

истражувачката дејност во областа на хемијата. Сепак, Рецензентската комисија цени дека 

досегашното професионално искуство на кандидатката м-р Олга Поповска, во наставно-

образовната дејност е прилично скромно, поради што Рецензентската комисија не може да ја 

предложи за избор во соработничко звање во областа/предметите за кои конкурирала. 

 

 

 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

Ред. 

број 
Научно-истражувачка дејност 

Поени Вкупно 

поени Во земјата Во странство 

1. 

Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во начно списание опфатено во (SCI/CA/остана-

ти) 

1х3 / 3 

2. 
Учество на научен собир со реферат (постер/ 

усно)  
3х1 / 3 

В К У П Н О: 6 
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IV   ПРЕДЛОГ  

 По исцрпното согледување на целокупната активност на трите кандидатки коишто ги 

исполнуваат конкурсните услови, Рецензентската комисија одлучи да í даде предност на 

кандидатката м-р Надица Тодоровска, пред сè поради нејзиниот побогат и поразновиден 

научно-истражувачки и апликативен опус, како и поради континуираниот ангажман во 

наставно-образовниот процес на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, 

придружна членка на Универзитетот „Гоце делчев“ - Штип. 

Затоа, со голема чест му предлагаме на Наставно-научниот совет на Воената 

академија, кандидатката м-р Надица Тодоровска, да ја избере за соработник, во звањето 

асистент по предметите Хемија на животна средина и Екологија, еко-хазард и заштита на 

животна средина и просторно планирање.  

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

     потполковник 

 д-р Орце Поповски, вон. проф. с.р. 

      Воена академија, Скопје,  

 

      полковник 

 д-р Росе Смилески, ред. проф. с.р. 

      Воена академија, Скопје,  

 

      потполковник  

 д-р Александар Главинов, доц. с.р. 

                                                                                     Воена академија, Скопје,  
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ПО ПРЕДМЕТОТ  

МЕТОДИ НА ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА  

НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ" - 

СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ВО ШТИП 
 

 

 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 Мaкедонија“бр 83/09), со Одлука бр. 03-18/195 од 18.05.2012 година, 

донесена на седницата на Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“- Скопје одржана на 18.05.2012 година, определени сме за членови на 

Рецензентска комисија за избор на еден соработник по предметот „Операциони 

истражувања“. Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Дневник“ и „Коха“ од 

02.05.2012 година, а во предвидениот рок се пријавиле следниве кандидати: 

 

- M-р Катерина Митковска-Трендова 

- М-р Рамов Живко 

 

Врз основа на пријавите и приложената документација и по нивното разгледување, 

Рецензентската Комисија го доставува следниот извештај: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Кандидатот м-р Катерина Митковска-Трендова кон пријавата ги има 

приложено потребните документи, предвидени со Конкурсот за избор на соработник 

по предметот ,,Операциони истражувања“, за што Комисијата констатира дека 

истите се комплетни и веродостојни. 

Биографски податоци: 
Катерина Митковска-Трендова е родена на 27.11.1971 година во Струмица, 

Република Македонија. Основно образование завршила во Струмица. Средното образование 

го завршила во УСО „Јане Сандански“ во Струмица со континуиран одличен успех и 

редовно и успешно учество на регионални, републички и сојузни натпревари по математика 

и физика. Во 1995 година дипломира на Природно-математички факултет во Скопје, група – 

математика, насока – теориска, со просек 9.12, со што се здобива со звање дипломиран 

математичар.  

Постдипломски студии – магистратура завршува 2009 година, на Машинскиот 

факултет во Скопје, на Катедрата за индустриско инженерство и менаџмент, со просек 10. Со 

одбраната на магистерскиот труд под наслов „Математичко моделирање кај системите за 

преструктурирање на претпријатијата“ се стекнува со научно звање магистер по технички 

науки. 

Истата година ја пријавува и својата докторска теза 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“. 

Од 1996 година до 2009 година работи како асистент по Математика на Воената 

академија во Скопје. Со одлука на Матичната комисија за Воената академија во 2009 година 

е избрана за соработник по Математика и соработник по Методи на операциони 

истражувања на Воената академија во Скопје.  
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Има објавено повеќе научни и стручни трудови во земјата и странство, од областите 

во кои работи и се нејзин предмет на интерес. Одлично го познава англискиот јазик, и 

поседува вештини за користење компјутер. 

 

Наставно-образовна дејност 

Кандидатот м-р Катерина Митковска-Трендова стручно, 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 и биле доделени или по предметите на кои 

соработува со други колеги.  

Исто така како резултат на договорот за размена на наставен кадар држела вежби по 

предметите Математика 1 и 2 на ЕТФ во Скопје. Како постдипломец и докторант на 

Катедрата за индустриско инженерство и менаџмент на МФ во Скопје соработува во 

наставата и наставните материјали по предметот Менаџмент информациски системи.  

Во рамките на работниот ангажман на Воената академија во Скопје учествувала во 

комисии за приемни испити по математика, прием на офицери за службите на АРМ, за 

дипломски работи, за настава, за набавка и др. Учествувала и во комисии за натпревари по 

математика. 

Во насока на своето професионално усовршување учествувала во обуки, семинари, 

курсеви, вежби и слични активности, како што се: 

- Обука во Симулационен центар во Истанбул, Република Турција, за учество на 

воено-симулациска вежба SEESIM 06 и учество во вежбата, 

- Учество на семинар за вежби и обука со симулации, организиран од КоВ – Велес и 

Националниот Симулационен Центар на САД, како и сопствена презентација на 

истиот  „Математичко моделирање и симулациите како алатка за управување со 

залихите“, 

- Учество на семинар „Учење на далечина“ МКДТ003, организиран од КоВ – Велес, со 

предавачи од Националната гарда на Вермонт, САД, 

- Завршен докторски курс „Оптимизација“ на ПМФ - Белград, Република Србија, во 

рамки на TEMPUS проект „Докторски студии по математички науки во ЈИЕ“, 

- Учество на интензивен курс „Нумеричка оптимизација и примена“ на ПМФ-Нови 

Сад, Република Србија, во рамки на DAAD проект.  

Сите овие активности се поклопуваат со научно-стручниот развој, што придонесува и 

за поквалитетно и поуспешно реализирање на наставните и другите задолженија на Воената 

академија во Скопје. 

 

Научно-истражувачка работа 

Во рамките на својата научно-истражувачка работа, кандидатот има објавено повеќе 

научни и стручни трудови, 1 (еден) магистерски труд и учество во интерна скрипта на 

Воената академија по Методи на операциони истражувања и интерна скрипта на МФ-Скопје 

по Менаџмент информациски системи. Покрај ова, учествувала во еден домашен научно-

истражувачки проект и во подготовка на пријави за три домашни научно-истражувачки 

проекти. 

 

Листа на објавени трудови: 

Труд објавен во монографија 

 

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: Franc Cus and Valentina Gecevska), Chapter 3.2, pp.  146 – 159, Faculty of 

Mechanical Engineering, Maribor and Faculty of Mechanical Engineering, Skopje (ISBN 978-

9989-2701-4-7), 2009 
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Трудови објавени во зборници на меѓународни конференции 

1. K. Mitkovska-Trendova, R. Minovski, N-period inventory models with deterministic and 

probabilistic demand, FAST (Fulbright academy of science and technology) Conference, Small 

Places Can Change the World, Skopje, Macedonia, March, 2009, www.fulbright.org 

2. 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 

3. 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 

4. K. Mitkovska-Trendova, R. Minovski, D. Jovanoski, Finite-stage Markov decision processes 

in inventory management, Proceedings of the ICEIRD, Skopje-Ohrid, Macedonia, 2008, ISBN 

978-9989-2636-4-4, pp. 631-640 (со презентација) 

5. Nevena Serafimova, Katerina Mitkovska-Trendova, Boro Piperevski, On a class of second 

order differential equations with polynomial coefficients, International Congress MASSEE’ 

2003, Borovets, Bulgaria, Proceedings of the congress, pp.52, Mathematica Balkanica, New 

Series, vol. 17, 2003, Fasc. 1-2; Зборник на објавени трудови на Воена академија 2003-

2004, Скопје, март 2005, ISBN 9989-134-06-5, pp.  69-74 

6. 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) 

 

Трудови објавени во зборници на домашни конференции  

1. Невена Серафимова, Катерина Митковска-Трендова, Славко Ангелевски, 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 

2. Невена Серафимова, Катерина Митковска-Трендова, За интеграбилноста на една класа 

линеарни диференцијални равенки од трет ред, 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 (со презентација) 

3. 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, 27-39; Зборник на објавени 

трудови на Воена академија 2000-2002, Скопје, март, 2003, ISBN 9989-9504-2-3, pp. 657-

664 

 

Труд објавен во стручно списание 

1. К. Ѓозо, В. Златков, К. Митковска-Трендова, Mодели за донесување воени одлуки во 

АРМ и во НАТО, Современа Македонска Одбрана, година XII, број 22, декември 2011, 

МО на РМ, стр. 93-107 

 

Учество во научно-истражувачки проект 

1. „Математичка анализа со посебен осврт на операторско сметање и примена“ – на ЕТФ-

Скопје, од Министерство за образование и наука, (2002-2006) (во склоп на проектот 

континуирано се одржуваа семинари од областите диференцијални равенки, мали 

бранчиња, дистрибуции, варијационо сметање и др.) (презентација за „Дајнерови 

диференцијални равенки“ на семинар во Крушево, 2005 година) 
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

 

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 90,7 поени. 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1 
Член на комисија за одбрана на дипломска 

работа 
0,2   0,2 

2 
Член на комисија на ученички или студентски 

натпревари 
0,5  0,5 

3 Вежби 

2x0,2  

2,2 

4х0,2  

2x0,2  

2x0,2   

1x0,2   

ВКУПНО  2,9 

  Научноистражувачка дејност       

4 Дел од монографија или научна книга  10 10 

5 
Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во зборник на трудови на научен собир 
3х1 6х2 15 

6 
Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно)  
1х1  1 

7 Одбранета магистерска работа 4   4 

8 Учесник во научен проект 1x2  2 

ВКУПНО  32 

  
Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 
      

9 Труд во стручно (научно-популарно) списание 1х2  2 

10 
Учество на стручен собир со реферат 

(постер/усно) 
0,5  0,5 

11 Изготвување на извештаи од анализи 0,1  0,1 

12 Член на факултетски орган (комисија) 2 2 

ВКУПНО  4,6 

ВКУПНО  39,5 
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Кандидатот м-р Рамов Живко кон пријавата ги приложил документите потребни за 

конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот ,,Операциони 

истражувања“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни и веродостојни. 

Биографски податоци:  

Кандидатот Рамов Живко е роден на 18.07.1962 година во с.Рожден, 

Кавадарци. Завршил Машински факултет- Скопје, магистрирал на Универзитетот за 

Менаџмент и туризам- Скопје во 2010 година. Работи во Воената академија, на 

работно место раководител на одделение за поддрашка.  

Оценка за научните, стручните, педагошките и други остварувања: 

Во текот на својата кариера именованиот извршувал повеќе должности во 

Армијата ба Република Македонија и Министерството за одбрана – Воена академија. 

Во однос на неговите научни, стручни, педагошки остварувања изнесени се учества 

на конференции со трудови и посетување курсеви по странски јазици (англиски и 

италијански).  

Податоци за објавените стручни и научни трудови: 

 Кандидатот се стекнал со звање магистер на науки и достави документација од 

која се гледа дека има објавено два труда во зборници на меѓународни конференции 

одржани во земјата и има изработено Правилник – елаборат за униформите нa 

питомците во Военатa академија. Кандидатот досега не учествувал во наставно-

образовната дејност. 

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 

 

 Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите елементи и 

најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при рангирањето на кандидатот 

е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 10 поени. 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Наставно-образовна дејност поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1 2 3 4 5 

 Вкупно   0 

 Научно-истражувачка дејност    

1.  Одбранет магистерски труд 4  4 

2. Труд објавен во зборник на трудови 

од научен собир 
 2 х 2 4 

 Вкупно   8 

 Стручно-апликативна дејност    

1.  Елаборати и експертизи 1x2  2 

 Вкупно   2 

ВКУПНО 10 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на изнесените податоци за професионалните биографии, работното 

искуство и резултатите на кандидатите пријавени на конкурсот, Рецензентската комисија 

констатира дека кандидатот м-р Катерина Митковска-Трендова, ги исполнува условите 

предвидени со конкурсот, додека кандидатот М-р Рамов Живко не го задоволува условот, во 

согласност со Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставно- научни, наставни 

и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Правилникот за 

критериуми и постапка за избор во наставни и соработнички звања на Воената академијата 

„Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, да покажува способности за наставно-образовна 

или научно-истражувачка активност (НО + НИ) = 25 поени, каде има освоено само 10 поени, 

поради што Рецензентската комисија не може да го предложи за избор во соработничко 

звање во областа за која конкурирал. 

Имајќи го предвид досега изнесеното, како и одредбите во член 128 од Законот за 

високото образование („Службен весник на РМ“ бр. 35/08) и одредбите во член 37 од 

Законот за Воената академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), може да се заклучи дека 

кандидатот  

м-р Катерина Митковска-Трендова, ги исполнува условите за избор во соработничко звање 

според конкурсот распишан од Наставно-научниот совет на Воената академија. 

Рецензентската комисија смета дека магистерскиот труд од областа на техничките науки е 

тесно поврзан со наставните содржини од предметот за кој конкурира кандидатот, како и со 

оглед на неговото досегашно ангажирање и покажаните резултати во наставно-образовната и 

научно-истражувачката дејност, со освоени НО +НИ+СУ+САОР = 90,7 поени, го прави 

подобен во однос на конкурсните услови. 

Затоа членовите на Рецензентската комисија имаат особена чест и задоволство да му 

предложат на Наставно - научниот совет на Воената академија “Генерал Михаило 

Апостолски” - Скопје кандидатот м-р Катерина Митковска-Трендова да го избере за 

соработник во звањето асистент, во наставно – научната област технички науки, по 

предметот: Операциони истражувања. 

 

 

        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Д-р Славко Ангелесвки, вон. проф., полковник с.р. 

на Воена акдемија – Скопје, 

2. Д-р Орце Поповски, вон. проф., потполковник с.р. 

на Воена акдемија – Скопје, 

3. Д-р Елениор николов, доцент, полковник с.р. 

на Воена акдемија - Скопје  
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ПО ПРЕДМЕТОТ  

ОПШТА ТАКТИКА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО 

АПОСТОЛСКИ" - СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА  УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ВО ШТИП 
 

 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 Мaкедонија“бр 83/09), со Одлука бр. 03-

18/196 од 18.05.2012 година донесена на седницата на Наставно-научниот совет на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје, одржана на 18.05.2012 

година, определени сме за членови на Рецензентска комисија за избор на еден 

соработник по предметот „Општа тактика“. Конкурсот за овој избор беше објавен 

во весниците „Дневник“ и „Коха“ од 02.05.2012 година, а во предвидениот рок се 

пријавиле следниве кандидати: 

- Мајор Неџат Лимани 

- Мајор м-р Зоран Иванов 

- Мајор м-р Игор Арсовски 

 Сите три кандидати со пријавите доставиле и документи од кои се гледа дека 

условите од конкурсот: да имаат завршено втор циклус на студии во научната област 

во која припаѓа предметот за кој конкурирале, а за воените и воено 

специјалистичките предмети најмалку завршено специјалистички стручни студии за 

командни и штабни должности во Армијатаго и кандидатите воени старешини да 

имаат две последни оценки се истакнува и да имаат посебна здраствена и физичка 

способност (да нема ограничување за вршење на воена служба), што се докажува со 

наодот од последниот систематски преглед, ги задоволуваат кандидатите  

мајор Неџат Лимани и мајор Игор Арсовски, додека кандидатот мајор м-р Зоран 

Иванов нема доставено документ со кој би докажал дека го задоволува вториот услов 

од конкурсот.  

Врз основа на пријавите и приложената документација и по нивното 

разгледување, Рецензентската Комисија го доставува следниот извештај: 

И З В Е Ш Т А Ј 
Кандидатот мајор Неџат Лимани кон пријавата ги приложил документите 

потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот 

„Општа тактика“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни и 

веродостојни. 

Биографски податоци:  

Кандидатот Неџат Лимани е роден на 12 март 1970година во Љубљана, Р. 

Словенија.  

ВОЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 КША во Скопје – завршено 2006 

 Воена академија КоВ, 5 семестри во Белград и 3 во Скопје - завршено 1994 год. 

 Воена гимназија „Иво Лола Рибар„ - Загреб 1985-1989 год. 

ВОЕНА ОБУКА 

 Курс по англиски - америчка програма – Скопје, завршено 1999 

 Курс по англиски - британска програма – Скопје, април 2002 
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 Гранично обезбедувања за врема на одржување на мирот – Грчка, октомври 2002 

 Основен курс за меѓународни штабни офицери – Германија, декември 2002 

 Курс по англиски - британска програма– Лондон (СТАНАГ 3.3.2.3), завршено 

2003 

 Основен курс за специјални единици – со турски инструктори, сеп’04 – фев‘05 

 Учесник на командно штабна вежба „Кооперативно здружување 2005’’, ноември 

2005 
ПОЗНАВАЊЕ ОД ИНТЕРЕС НА РАБОТАТА 

 јазици: албански, македонски, српски и англиски (СТАНАГ 3.3.2.3). 

 одлично познавање: Windows, Microsoft Office, Corel Drawing и Adobe Photoshop. 

НАГРАДИ И ПОФАЛБИ 

 плакета на Секретаријатот на СЕДМ-КК и ПВУК – Претседавач 2009 

 новчана награда од министерот на одбрана на РМ – 18 август 2008 

 Медал за соработка – Министер за одбрана на Украина - 2007 

 плакета на АРМ – НГШ 2003 

 пофалница од НГШ по повод 18 август, 2011 годинас 

ФОРМАЦИСКО МЕСТО И ДОЛЖНОСТ 

 Формациско место – потполковник БГ 08 

o Офицер за операции во 1.мпбр од  24.06.2011 

 Формациско место – потполковник БГ 07 

o Упатен во Г-3/ГШ на АРМ - 31.07.2009- 23.06.2011 

 Формациско место – потполковник БГ 07 

o Раководител за надлежности на СЕДМ-КК - 03.07.2007- 31.07.2009 

 Формациско место - мајор 

o начални на С-4 секција – Ренџерски баталјон - дек.’06 – јуни ’07 

 Формациско место - капетан 

o командир на чета – Ренџерски баталјон - април‘04 – дек.‘06 

 Формациско место - капетан 

o заменик на командантот во мисијата „Слобода за Ирак-1„ - јуни-

дек‘03 

 Формациско место - капетан 

o МО/СППиМС - виш сор. во одд. за НАТО - декември‘02- април‘04 

 Формациско место - капетан 

o МО/СППиМС - виш соработник за протокол - јуни‘01- декември‘02 

 Формациско место - п.пор. и пор. 

o командир на гардиски вод - аугуст 1994- јуни 2001 
 

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 

Ред. 

бр. 

Наставно-образовна дејност поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1. Одржани предавања и вежби  8x0,2  1,6 

2. Интерна скрипта за предавање- 

соработник 

2  2 

 Вкупно   3,6 

 Научно-истражувачка дејност    

3. Студиски престој во странство  8 8 

 Вкупно   8 
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 Стручно-апликативна дејност    

1. Труд во научно-стручно списание  2 2 

2. Награди и признанија   8 

3. Член на владино тело 5  5 

 Вкупно   15 

ВКУПНО 26,6 

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 26,6. 

 

Кандидатот мајор м-р Зоран Иванов кон пријавата не ги приложил 

документите потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по 

предметот „Општа тактика“, со кој би докажал дека го задоволува условот од 

конкурсот: кандидатите воени старешини да имаат две последни оценки се истакнува 

и да имаат посебна здраствена и физичка способност (да нема ограничување за 

вршење на воена служба), што се докажува со наодот од последниот систематски 

преглед. 

Биографски податоци: 

Кандидатот м-р Зоран Иванов е роден на 31.07.1975 година во Скопје. Од 1999 

година станува припадник на Баталјонот на специјални намени, каде извршува 

повеќе командни и штабни должности.  

Во текот на 2006 година е упатен на мисија во Ирак во улога на командант на 

контингент, а по враќањето на мисијата е награден со бронзен медал за исклучителни 

достигнувања и храброст од Американските вооружени сили. Во текот на 2008 

година добива поставување во Воената служба за безбедност и разузнавање, а од 

2009 година е поставен и за началник на одделение за разузнавање во ВСБиР. 

Во текот на 2011 година е упатен на школување на Воениот колеџ за 

генералски и командни должности во САД, каде успешно ја завршува командно-

штабната школа, а воедно и магистрира и се стекнува со научно звање магистер на 

воени науки и вештини. 

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 

Ред. 

бр. 
Наставно-образовна дејност 

поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1. Одржани предавања и вежби  2x0,2x2+1 2x0,2x2+1 3,6 

Вкупно 3,6 

 Научно-истражувачка дејност    

1. Одбранет магистерски труд  4 4 

2. Студиски престој во странство   8 

Вкупно 12 

 Стручно-апликативна дејност    

1. Труд во научно-стручно списание  2x3 6 

2. Награди и признанија   8 

Вкупно 14 

ВКУПНО 29,6 
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Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 29,6 поени. 
 

Кандидатот мајор м-р Игор Арсовски кон пријавата ги приложил 

документите потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по 

предметот „Општа тактика“, за што Комисијата констатира дека истите се 

комплетни и веродостојни. 

Биографски податоци  

Кандидатот Игор Арсовски е роден на 14.07.1978 година, во Кратово, 

Република Македонија. Во 1996 година се запишува на Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“ во Скопје, на која дипломира на 28.07.2000 година како 

офицер на родот пешадија. 

Во досегашното работно искуство ги извршувал следните должности: 

Командир на Радарско-извидувачки вод, Командир на Оклопно-извидувачки вод, 

Заменик командир, а потоа и Командир на Оклопно-извидувачка чета, Командир на 

Ренџерска чета. Моментално се наоѓа во ВП 8043/4 Скопје, (Ренџерски баталјон), од 

21.11.2006 година е поставен на место Началник на С-3 (Секција за планирање, 

операции, вежби и инженерија). Во период од 08.2011 до 03.2012 година вршел 

застапување на должност Заменик командант на Ренџерски баталјон. 

Во 2006 година заминува на школување во Воената академија во Р.Турција 

каде ги завршува специјалистичките стручни студии за командни и штабни 

должности и тоа како прворангиран од сите странски студенти на Копнената 

академијата во Истанбул. Двегодишното школување на Воената академија во Р. 

Турција го завршува во 2008 година со одбрана на магистерскиот труд со наслов 

„Влијанието на промените и напредоците на Балканот врз односите помеѓу 

Македонија и Турција“, со што се стекнал со звањето магистер на Менаџмент на 

Национални и Меѓунационални стратегии за безбедност и лидерство. 

Кандидатот има завршено повеќе курсеви и школи, учествувал на семинари и 

вежби како во земјата така и во странство. Така да во 2002 година завршил 

тримесечен курс за планински командоси во Р.Турција, во 2005 учествувал на 

семинар за прв одговор при употреба на оружје за масовно уништување и семинар за 

мултинационални операции, реализирани во Р. Македонија. Исто така учествувал на 

две тринеделни мултинационални вежби во „Операции за подршка на мирот“ во 

штаб на Мултинационална бригада и Здружена оперативна команда, во Р. Турција во 

мај 2007 и во мај 2008 година. Понатаму, во 2009 и 2010 година учествувал на 

вежбите за самооценување Ниво 2 и НАТО оценување Ниво 1 и 2 на декларираната 

чета за длабинско набљудување (чДН) од Ренџерскиот баталјон. Има завршено и 

едномесечен курс за Командант на баталјон во Истанбул, 2010 година. 

Во 2005-2006 година учествуваше во потесната група на соработници во 

изработка и издавање на Прирачникот за стручно-специјалистичка обука на војници-

извидувачи. Овој прирачник нуди методички и стручни програми за обука на 

војниците, тимовите, групите и патролите во тактичка смисла. Со помош на 

информациите што ги нуди овој прирачник, командирите - лидерите и обучувачите 

можат да ја подготвуваат и изведуваат обуката на војниците во фаза на стручно-

специјалистичката обука па се до нивната професионализација и ивршување на 

задачите во борбени и други отежнати услови. 
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Одлично го познава турскиот јазик со СТАНАГ 3332, англиски јазик IV степен, има 

делумно познавање на руски и грузиски јазик. Оженет е и татко на две деца. 

 

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на изнесените податоци за професионалните биографии, работното 

искуство и резултатите на кандидатите пријавени на конкурсот, Рецензентската 

комисија констатира дека кандидатите мајор Неџат Лимани и мајор Игор Арсовски, 

ги исполнуваат условите предвидени со конкурсот, додека кандидатот мајор м-р 

Зоран Иванов нема доставено документ со кој би докажал дека го задоволува условот 

од конкурсот: кандидатите воени старешини да имаат две последни оценки се 

истакнува и да имаат посебна здраствена и физичка способност (да нема 

ограничување за вршење на воена служба), што се докажува со наодот од последниот 

систематски преглед, поради што Рецензентската комисија не може да го предложи 

за избор во соработничко звање во областа за која конкурирал. 

Имајќи го предвид досега изнесеното, како и одредбите во член 128 од 

Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр. 35/08) и одредбите во 

член 37 од Законот за Воената академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), може 

да се заклучи дека кандидатот мајор Неџат Лимани, ги исполнува условите за избор 

во соработничко звање според конкурсот распишан од Наставно-научниот совет на 

Воената академија и освоените поени за областите НО +НИ+СУ+САОР = 26,6, го 

прави подобен во однос на конкурсните услови. Со оглед на неговото досегашно 

ангажирање и покажаните резултати во наставно-образовната дејност на Воената 

академија, каде тој и досега ги реализираше вежбите од предеметот Општа тактика, 

комисијата одлучи да му даде предност во однос на останатите кандидати. 

Комисијата покрај другото во предвид го зема и Законот за процентуална застапеност 

на етничките заедници во Република Македонија во државната администрација. 

 

 

Ред. 

број 
Научно-истражувачка дејност 

Поени 
Вкупно 

поени  во земјата 
во 

странство 

1 2 3 4 5 

1. Одбранета магистерска работа  1x4  4 

2. Студиски престој во странство  8 8 

Вкупно  12 

  
Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 
      

7. Елаборати и експертизи 2x2  4 

8. Изготвување на извештаи и анализи 4х0,1  0,4 

Вкупно 4,4 

ВКУПНО 16,4 
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Затоа членовите на Рецензентската комисија имаат особена чест и задоволство 

да му предложат на Наставно - научниот совет на Воената академија “Генерал 

Михаило Апостолски” - Скопје кандидатот мајор Неџат Лимани да го избере за 

соработник во звањето асистент, во наставно – научната област општествени науки, 

по предметот: Општа тактика. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Д-р Славко Ангелесвки, вон. проф., полковник с.р. 

на Воена акдемија - Скопје 

2. Д-р Драге Петрески, вон. проф., полковник с.р. 

на Воена акдемија - Скопје 

3. М-р Миле Петровски, предавач, полковник с.р. 

на Воена акдемија - Скопје  
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ЗА НАСТАВНО - НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФИЗИКА, И ЗА 

НАСТАВНО - НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ 

ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКА И ОСНОВИ НА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

Со одлука бр. 03-18/193 од 18.05.2012 година, Наставно-научниот совет на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје нè избра за членови на 

рецензентска комисија за избор на соработник по предметите Физика, Основи на 

Електроника и Основи на Електротехника. На конкурсот објавен во весникот 

„Дневник“ и „Коха“ од 02.05.2012 година за избор на еден соработник по предметите 

Физика и Основи на електроника се пријави еден кандидат: м-р Невен Трајчевски, 

капeтан и за предметот Основи на електротехника се пријавија 3 кандидати: м-р 

Владимир Стојановски, м-р Дарко Митровски и м-р Невен Трајчевски, кап. По 

прегледот на конкурсните материјали го доставуваме следниот, 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 Сите три кандидати со пријавите доставиле документи од кои се гледа дека 

конкурсните услови ги задоволуваат сите кандидати. Во Извештајов ги оценуваме 

сите три кандидати, затоа што таксативно тоа се бара од нас во Одлуката за 

формирање на рецензентската комисија (бр. 03-18/193 од 18.05.2012 година). 

 

 

1. М-р Невен Трајчевски, кап. 

I БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 Невен Трајчевски е роден во 1976 година во Понторлиер, Р. Франција. 

Основно училиште завршил во Скопје, а средна техничка воена школа завршил во 

1994 година во Крушевац, Р. Србија. По завршувањето на воената школа од 1995 

година започнал да работи како подофицер во Армијата на Република Македонија.  

 Дипломирал во 2002 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на 

Природно-математички факултет во Скопје. 

 Во 2006 година го завршува курсот за офицери на служби на Воена академија 

- Скопје и продолжува да работи како офицер во Армијата на Република Македонија.  

 Во 2008 година завршил постдипломски студии на Машинскиот факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и одбранил магистерски труд на 

тема „Мониторинг систем во експерименталните истражувања при обработка со 

стружење“. 

 Во 2009 година на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј” во Скопје пријавил и прифатена му е тема за изработка на докторска 

дисертација со наслов „Развој на методологија за оцена на квалитетот на 

експерименталните резултати при истражување на физичките појави во процесите на 

обработка со симнување на материјал“, 

 На работното место е активен и посетува повеќе курсеви за унапредување и 

усовршување. Има добиено повеќе пофалници и награди за постигнати врвни 

резултати. Со решение на Министерот за одбрана во 2007 и 2009 година одреден е за 

член на работната група за стандардизација од областа на електрониката и 
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електротехниката и учествува во предлозите за усвојување на НАТО стандардите од 

овие области од страна на Република Македонија.  

 Во 2009 и 2010 година има реализирано студиски престои на Институтот за 

технологии на машини и автоматизација при Вроцлавската политехника во Полска 

во состав на работата и истражувањата на темата од докторската дисертација. 

 Во 2009 година од страна на Матичната комисија за формирање на Воената 

академија - Скопје, избран е за соработник по предметот Физика, а од страна на 

Наставно-научниот совет на Воената академија и за соработник по предметите 

Основи на електроника 1 и Основи на електроника 2 во 2010 и 2011 година. 

Кандидатот м-р Невен Трајчевски е поставен на должноста соработник на 

Катедрата за природни и воено-технички науки на Воената академија во Скопје.  
 

II НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Соработникот м-р Невен Трајчевски, изведува вежби во наставата на Воена 

академија по предметите Физика, Основи на електроника 1 и Основи на електроника 

2 од 2009 година.   

 Во периодот од 2010 до 2011 година кандидатот успешно воведува и реали-

зира лабораториски вежби по предметот Основи на електроника 2 и ја формира 

материјалната база за изведување на лабораториски вежби од овој тип на Воената 

академија. 

 Покрај ова, кандидатот по разни основи (како член на одредени комисии) е 

вклучен во реализација на бројни задачи од делокругот на наставнообразовната 

дејност на Воената академија. Во таа насока значаен е неговиот придонес во работата 

на групата за изработка на новите студиски програми за прв циклус на студии на 

Воената академија од 2012 година.  

 Кандидатот има објавено една научно-популарна статија во весник. 

III НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  ДЕЈНОСТ 

 Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатот има објавено 

вкупно 17 научни трудови, од кои: 7 печатени во научни списанија, 9 објавени во 

зборници на трудови на меѓународни конгреси во странство и 1 објавен во зборник 

на трудови на меѓународен конгрес во земјава. Учествувал со свои излагања на 5 

научни конгреси. На еден конгрес има добиено награда за освоено прво место во 

сесија на постери. Кандидатот е учесник во три научно-истражувачки проекти. Во 

неговата биографија наведени се 6 позначајни стручни трудови. Во состав на 

неговата магистерска работа изработен е оригинален програмски пакет којшто е 

опишан и рецензиран во објавените трудови и во магистерската работа. 

 Кандидатот ги има објавено следните трудови: 
 

Трудови објавени во научни списанија 

[1] Pawel Karolczak, Maciej Kowalski, Adam Szmara, Trajčevski Neven: Application 

aiding rapid selection of cutting parameters on the example of aluminum alloys 

turning, Technological Engineering - International Scientific Journal, year VII, No. 

2, pages 15-17, Vedecko-technická spoločnost při Žilinskej univerzite, ISSN 1336-

5967, Slovak Republic, 2010. 

[2] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Tomov Mite, Cichosz Piotr: Analysis of 

hardware and software solutions in function of the reliability of experimental 

research results during investigation of cutting forces and temperature in the cutting 
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process, GÓRNICTWO ODKRYWKOWE, ISSN 0043-2075, Rocznik LI, Nr 3, 

pages 148-153, Wroclaw, Poland, 2010. 

 

[3] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Cichosz Piotr: Investigation of cutting 

forces during machining process by high speed turning, Journal of Production 

Engineering, Vol 12, No.1, ISSN 1821-4932, University of Novi Sad, Faculty of 

Technical Sciences, pages 29-32, Novi Sad, Serbia, 2009. 

 

[4] Trajčevski Neven, Kuzinovski Mikolaj, Cichosz Piotr: Investigation of temperature 

during machining process by high speed turning, Journal of Production 

Engineering, Vol 12, No.1, ISSN 1821-4932, University of Novi Sad, Faculty of 

Technical Sciences, pages 47-50, Novi Sad, Serbia, 2009. 

 

[5] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Filipovski Velimir, Mite Tomov, Cichosz 

Piotr: Monitoring system for automation of experimental researches in cutting, 

Proceedings, Faculty of Mechanical Engineering - Skopje, Vol.28, No.2, pages 41-

60, 2009. 

 

[6] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Filiposki Velimir, Cichosz Piotr: 

Computer aided system for investigation of cutting forces and temperature in 

turning, GÓRNICTWO ODKRYWKOWE, ISSN 0043-2075, Rocznik XLVIII, Nr 

7-8, pages 10-14, Wroclaw, Poland, 2006. 

 

[7] Trajčevski Neven, Filiposki Velimir, Kuzinovski Mikolaj: Personal computer 

interface for temperature measuring in the cutting process with turning, 

Proceedings, Faculty of Mechanical Engineering - Skopje, Vol.23, No.2, pages 65-

74, 2004. 

 

Трудови објавени во зборници на научни конференции 

 

[8] Tomov Mite, Cichosz Piotr, Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven: Analysis of 

the possible influence in determining of the roughness profile in real non-periodic 

surfaces by application of Gaussian and 2RC filters, XXXIII Naukowa Szkoła 

Obróbki Sciernej, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, ISBN 83-920269-4-

2, pages 359-368, Lodz - Poland, 8-10 September 2010. 

 

[9] Tomov Mite, Cichosz Piotr, Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven: Investigation 

of the function and influence of Gaussian and 2RC filters to determine of roughness 

profile on real periodic surfaces, IV Konferencja Naukowa, Szkoła Obróbki 

Skrawaniem, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, ISBN 83-920269-3-4, 

pages 245-252, Lodz - Poland, 6-8 September, 2010. 

 

[10] Tomov Mite, Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven: Function on Gaussian and 

2RC filters to determine the roughness profile in real non-periodic and periodic 

surfaces, 14-th International Research/Expert Conference "Trends in the 
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Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2010, pages 09-12, 

Mediterranean Cruise, September 11-18, 2010. 

 

[11] Trajčevski Neven, Kuzinovski Mikolaj, Cichosz Piotr: Investigation of temperature 

during machining process by high speed turning, 10-th International Scientific 

Conference "MMA 2009", pages 52-55, Novi Sad, Serbia, October 09-10, 2009. 

 

[12] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Cichosz Piotr: Investigation of cutting 

forces during machining process by high speed turning, 10-th International 

Scientific Conference "MMA 2009", pages 86-89, Novi Sad, Serbia, October 09-10, 

2009. 

 

[13] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Cichosz Piotr: Automation of experimental 

investigation of physical phenomena in the cutting process by machining with 

turning, XXXII Conference on production engineering SPMS 2008, Novi Sad, 

Serbia, September 18-20, 2008. 

 

[14] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Filiposki Velimir, Cichosz Piotr: 

Developing a data acquisition system for force and temperature measurement in the 

cutting process by machining with turning, Proceedings of the 8-th International 

scientific conference "New ways in manufacturing technologies 2006", pages 78-

81, Prešov, Slovak Republic, June 22-23, 2006. 

 

[15] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Fita Stanislaw, Tomov Mite: Monitoring 

system in the experimental investigations of the temperature in the cutting process 

by machining with turning, Proceedings of the 9-th CIRP International Workshop 

on Modeling of Machining Operations, pages 427-430, Bled, Slovenia, May 11-12, 

2006. 

 

[16] Kuzinovski Mikolaj, Trajčevski Neven, Cichosz Piotr, Tomov Mite: Monitoring 

System for Investigation of the Cutting Forces in the Machining With Turning, 

Proceedings of the 9-th International Scientific Conference "MMA 2006 Flexible 

Technologies", pages 19-20, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, June 15-16, 2006. 

 

[17] Trajčevski Neven, Kuzinovski Mikolaj, Filiposki Velimir, Cichosz Piotr: 

Computer aided measurement of the temperature in the cutting process by 

machining with turning, Proceedings of the Scientific Conference with International 

Participation "Manufacturing and menagement in 21-st century", pages 129-134, 

Ohrid, Republic of Macedonia, September 16-17, 2004. 

 

Учество во научно-истражувачки и развојно-истражувачки проекти: 
 

1  Истражување на можностите и точноста на отсликување на геометриската 

структура на површината од површинскиот слој со контактни профилометри. 

Научно-истражувачки проект финансиран од Министерството за образование 

и наука на Република Македонија, заведен под број 13-977/3-05, 1.7.2006 - 

30.6.2009 година. 
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2  Метрологија на геометриските карактеристики во функција на лабораториите 

за калибрација, производните и едукативните процеси. Развојно - 

истражувачки проект кофинансиран од Министерството за образование и 

наука на Република Македонија, заведен под број 03-2135/1 од 25.10.2005 год. 

Носител на проектот Центар за истражување, развој и континуирано 

образование (ЦИРКО). 

 

3  Развој и воведување на методологија за определување на цената на чинење на 

услугите и производите во функција од бараното ниво на квалитет. Развојно-

истражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука 

на Република Македонија, заведен под број 14-2102/1 од 14.12.2003 год. 

Носител на проектот Фабрика за опрема и делови „ФОД” - Новаци Ј.П. 

„Електростопанство на Република Македонија” ДООЕЛ. 

 

Стручни трудови: 
 

 

1  Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Софтвер за 

определување на цената на чинење на машинскиот час на производната 

опрема, ДООЕЛ „ ФОД " - Новаци, Машински факултет - Скопје, октомври 

2005 година. 

 

2  Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Дефинирање на 

влијанието на параметрите на обработка со режење на процесот на 

трансформација на симнуваниот слој во струшка при обработка со стружење, 

ДООЕЛ „ФОД" - Новаци, Машински факултет - Скопје, јуни 2005 година. 

 

3  Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Препораки за 

елиминирање на проблеми при обработка со стружење, глодање и дупчење за 

потребите на ДООЕЛ " ФОД "- Новаци, Машински факултет- Скопје, јуни 

2005 година. 

 

4  Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Основни препораки 

за примена на поединечните видови резачки плочки, ДООЕЛ „ФОД" - 

Новаци, Машински факултет - Скопје, мај 2005 година. 

 

5  Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Основни 

карактеристики на обликувањето на предната површина и резачките сечила 

на поединечните видови резачки плочки и нивна примена, ДООЕЛ „ ФОД " - 

Новаци, Машински факултет - Скопје, март 2005 година. 

 

6  Миколај Кузиновски, Невен Трајчевски, Мите Томов: Насоки за избор на 

резачки алати за обработка со стружење, ДООЕЛ „ ФОД " - Новаци, 

Машински факултет- Скопје, јануари 2005 година. 
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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 Научнопопуларна статија во весник 1 x 0,5 - 0,5 

2 
Воведување вежби по нов специјален 

(стручен) наставен предмет 
5 x 0,2 + 1 - 2 

3 Вежби 

3x2x0,2 

2x2x0,2 

1x1x0,2 

- 2,2 

ВКУПНО 4,7 

Ред. 

број 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1 

Труд со оригинални научни резулта-

ти, објавен во научно списание опфа-

тено во (SCI/CA/останати) 
7x3 21 

2 

Труд со оригинални научни резулта-

ти, објавен во зборник на трудови на 

научен собир 
1х1 9x2 19 

3 

Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно) во земјата и во стран-

ство 

1х1,5 
1х1,5 

3х2 
9 

4 Одбранета магистерска работа 1х4 4 

5 
Награди-признанија за научни постиг-

нувања 
 1х10 10 

6 Студиски престој во странство 2x8 16 

ВКУПНО 79 

Ред. 

број 

Стручно-апликативна и 

организационо-развојна дејност 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 
 

    

1 Учесник во научен проект 3x5  15 

2 
Изработен и рецензиран програмски 

пакет 
1x3  3 

3 
Елаборати и експертизи (стручни 

трудови) 
6 x3  18 

ВКУПНО 36 

ВКУПНО 119,7 

 

IV ЗАКЛУЧОК 

 Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното искус-

тво и остварените резултати во наставно-научната и стручната област, 

Рецензентската комисија констатира дека кандидатот м-р Невен Трајчевски ги испол-

нува условите за избор во соработничко звање според конкурсот распишан од 
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Наставно-научниот совет на Воената академија и според „Правилникот за 

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

соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип“. Рецензентската 

комисија смета дека магистерскиот труд, полето на истражување во докторската 

дисертација и научните дисциплини кои се опфатени во објавените трудови како 

резултат на научно-истражувачката работа на кандидатот се тесно поврзани со 

наставните содржини од предметите за кои конкурира кандидатот, и го прави 

подобен за да биде избран за соработник за предметите за кои конкурира.  

 

2. М-р Владимир Стојаноски 

I БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 Владимир Стојаноски е роден во 1975 година во Охрид. Завршил Средно 

училиште во Охрид, смер Електроника во 1994 година.  

 Дипломирал во 2000 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на 

Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. 

 Во 2011 година завршил последипломски студии на Факултетот за 

електротехника и информациски технологии - Скопје.  

 Од 2009 година до сега работи во фирми кои извршуваат дејности од областа 

на електротехниката. 

 Од 2011 година работи и како соработник на професор на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“, на Факултетот за електротехника и информациски технологии во 

Скопје во активности за развој на нова опрема. 

На работните места е активен и посетува повеќе курсеви за унапредување и 

усовршување.  

II НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Во наведените податоци во биографијата нема активности во наставно-

образовната дејност. 

III НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  ДЕЈНОСТ 

 Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатот има објавено 3 

научни трудови, од кои: 2 печатени во научни списанија и 1 објавен во зборник на 

трудови на конгрес во земјава. Кандидатот има изработено 3 елаборати/експертизи 

во областа. 

 Кандидатот ги има објавено следните трудови: 

Трудови објавени во научни списанија 

[1] Владимир Стојаноски, Антон Чаушевски, Мито Златаноски: Подобрување на 

енергетската ефикасност од аспект на напојување на индустриските 

потрошувачи, ФЕИТ Скопје, Април 2011. 

[2] Владимир Стојаноски, Воислав Јанков, Ристо Миноски, Весна Борозан: 

Глобална анализа за одржавање на енергетскте мерни трансформатори, 

Декември 2000 ЕТФ Скопје. 
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Трудови објавени во зборници на научни конференции 

[3] Владимир Стојаноски, Гоце Божиновски:  Планирање со моделирање и 

симулација на трафостаници 20(10)/0.42kV, ”Интернационален симпозиум на 

ЕНЕРГЕТИКА 2010 - ЗЕМАК” , Associations of energy department engineers 

Macedonia, Октомври 2010. 

 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ  

ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 
 

Ред. 

број 
Наставно-образовна дејност 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

ВКУПНО 0 

Ред. 

број 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1 

Труд со оригинални научни резулта-

ти, објавен во научно списание опфа-

тено во (SCI/CA/останати) 

2x3 6 

2 

Труд со оригинални научни резулта-

ти, објавен во зборник на трудови на 

научен собир 

1х1 - 1 

3 
Одбранета магистерска работа 

1х4 4 

ВКУПНО 11 

Ред. 

број 

Стручно-апликативна и 

организационо-развојна дејност 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1 
Елаборати и експертизи  

3x3  9 

ВКУПНО 9 

ВКУПНО 20 

 

IV ЗАКЛУЧОК 

 Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното искус-

тво и остварените резултати во наставно-научната и стручната област, 

Рецензентската комисија констатира дека кандидатот м-р Владимир Стојаноски ги 

исполнува условите според конкурсот распишан од Наставно-научниот совет на 

Воената академија за избор во соработничко звање. Рецензентската комисија смета 

дека магистерскиот труд и научните дисциплини кои се опфатени во објавените 

трудови на кандидатот се тесно поврзани со наставните содржини од предметот за 

кој конкурира кандидатот и го прави подобен за да биде избран за соработник за 

предметот за кој конкурира. Според „Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 

„Гоце Делчев” - Штип“ кандидатот не го исполнува условот да има 25 поени по НО и 

НИ дејност. 
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3. М-р Дарко Митровски 

I БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 Дарко Митровски е роден во 1986 година во Скопје. Завршил Државно 

електро-техничко училиште во Скопје во 2004 година.  

 Дипломирал во 2008 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на 

Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. 

 Во 2011 година завршил последипломски студии на Факултетот за 

електротехника и информациски технологии - Скопје.  

 Од 2009 година до сега работи во фирми кои извршуваат дејности од областа 

на електротехниката. 

 Од 2009 година вработен е во ЕВН Македонија на работно место од областа 

на електротехниката. 

На работните места е активен и посетува курсеви за унапредување и 

усовршување.  

 

 

II НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Во наведените податоци во биографијата нема активности во наставно-

образовната дејност. 

 

III НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  ДЕЈНОСТ 

 Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатот има објавено 2 

научни трудови објавени во зборник на трудови на конгрес во земјава.  

 Кандидатот ги има објавено следните трудови: 
 

 

Трудови објавени во зборници на научни конференции 

[1] Д. Митровски, Р.Ачковски: Моделирање на заземјувачите во импулсен 

период, 7 стручно советување МАКО СИГРЕ, Охрид 2011. 

[2] Д. Митровски, Р.Ачковски: Импулсни карактеристики на некои типски 

форми на заземјувачи на надземните водови, 7 стручно советување МАКО 

СИГРЕ, Охрид 2011. 
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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 

ВКУПНО 0 

Ред. 

број 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1 

Труд со оригинални научни резулта-

ти, објавен во зборник на трудови на 

научен собир 
2х1 - 2 

2 Одбранета магистерска работа 1х4 4 

ВКУПНО 6 

Ред. 

број 

Стручно-апликативна и 

организационо-развојна дејност 

Поени 
Вкупно 

поени 
во земјата во странство 

ВКУПНО 0 

ВКУПНО 6 

 

 

IV ЗАКЛУЧОК 

 Врз основа на податоците од професионалната биографија, работното искус-

тво и остварените резултати во наставно-научната и стручната област, 

Рецензентската комисија констатира дека кандидатот м-р Дарко Митровски ги 

исполнува условите според конкурсот распишан од Наставно-научниот совет на 

Воената академија за избор во соработничко звање. Рецензентската комисија смета 

дека магистерскиот труд и научните дисциплини кои се опфатени во објавените 

трудови на кандидатот се тесно поврзани со наставните содржини од предметот за 

кој конкурира кандидатот и го прави подобен за да биде избран за соработник за 

предметот за кој конкурира. Според „Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 

„Гоце Делчев” - Штип“ кандидатот не го исполнува условот да има 25 поени по НО и 

НИ дејност. 
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ПРЕДЛОГ 

По согледувањето на податоците за професионалните биографии, работното 

искуство и остварените резултатите во наставно-научната и стручната област на 

предложените кадидати Рецензентската комисија одлучи да даде предност на 

кандидатот м-р Невен Трајчевски, пред сè поради неговиот побогат и поразновиден 

научно-истражувачки и апликативен опус, како и поради континуираниот ангажман 

во наставно-образовниот процес на Воената академија „Генерал Михаило 

Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

 Според табелата за активности кои се бодираат при избор м-р Невен 

Трајчевски има значајно повеќе бодови во однос на другите кандидати. 

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

совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, кандидатот м-р Невен 

Трајчевски, да го избере за соработник, во звањето асистент во наставно-научната 

област природно-математички науки по предметот Физика, и за наставно - научната 

област техничко-технолошки науки по предметите Основи на електроника и 

Основи на електротехника. 
 

 

 

                     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

     д-р Тодор Делипетров, ред. проф. с.р. 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 

Факултет за природни и технички науки - Штип 

 

     д-р Миколај Кузиновски, ред. проф. с.р. 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

Машински Факултет - Скопје 

 

     д-р Василија Шарац, доцент, с.р. 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

Електротехнички факултет - Радовиш 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИЦИ  ВО ЗВАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА  

 

 

Со одлука бр. 03-18/202 од 18.05.2012 година, Наставно-научниот совет на 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје избрани сме за членови на 

рецензентска комисија за избор на двајца соработници во звање по математика по 

конкурсот објавен во весникот „Дневник“ на 2.05.2012 година. На конкурсот се 

пријавија 3 кандидати и тоа (по азбучен ред): м-р Елена Аспровска Божиновска, м-р 

Катерина Митковска-Трендова и м-р Невена Серафимова. По прегледот на 

материјалите, согласно информациите презентирани во индивидуално приложената 

документација по конкурсот, го доставуваме следниот, 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

2. М-р  ЕЛЕНА АСПРОВСКА БОЖИНОВСКА  

 

I   БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

М-р Елена Аспровска Божиновска е родена во Битола на 6.3.1983 година. 

Средното образование го стекнала во Природно-математичката гимназија во Битола, 

а дипломирала во 2006 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, 

здобивајќи се со звање дипломиран професор по математика. Во 2008 година се 

запишува на втор циклус едногодишни студии при Факултетот за електротехника и 

информациски технологии во Скопје, на насоката примената математика од 

областа на електротехниката и информациските технологии. Магистерскиот труд 

под насолв „Елементи од теоријата на стабилност и појава на бифуркација кај 

периодични решенија и нивна примена“  го одбранила во март 2011, здобивајќи се со 

звање Магистер по електротехника и информациски технологии во областа на 

применетата математика. 

М-р Елена Аспровска Божиновска има напредни познавања од англискиот 

јазик, како и одредени познавања од грчкиот јазик. Од компјутерските вештини го 

владее работењето во оперативните системи Win XP/Vista, Linux/Unix, во 

програмските јазици Pascal, Visual Basic, MATLAB, Mathematica, Geogebra како и со 

софтверските апликации Ms Office, OpenOffice, Corel Draw. 

 

II   НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Од септември 2006 до денес, М-р Аспровска Божиновска е работно 

ангажирана како професор по математика во основното училиште „Елпида 

Караманди“ во Битола. Почнувајќи од септември 2010 до денес, таа е надворешен 

стручен соработник по предметот Математика 1 на Техничкиот факултет при 

универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, а од јануари 2011 и по предметите 

Математика 2 и Математичко моделирање со компјутери на истиот факултет. 

 

III   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

М-р Аспровска Божиновска наведува дека се појавува како автор односно 

коавтор на следните трудови/ публикации (за кои нема доставено доказ и соодветно 

цитирање па истите не може да се бодуваат): 
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1. „Значењето на изведбената активност во наставата по математика“,  

2. „Сумативно оценување на учениците при работа во групи“, и 

3. „Питагорова теорема“. 

Сите објавени во Зборникот на трудови од меѓународната конференција 

Оценување за учење во 21 век на издавачот Македонски центар за граѓанско 

образование USAID, мaj 2011; 

4.„Евалуација на ефикасноста и ефективноста во наставата при учење преку 

проекти“, Зборник на трудови од меѓународна стручна конференција 

Ефикасност и ефективност во наставата, 2011 Битола 

5.„Benefits of using virtual manipulatives in math lessons in primary school”, 

Union of Bulgarian Mathematicians, април 2012 

 

Учество во стручно-апликативни и научно-истражувачки проекти 

 
Освен претходно наведениот работен ангажман, кандидатката има учествувано како 

предавач/ обучувач во следните активности/проекти: 

- летен камп „Роботека“, во организација на Асоцијацијата за 

техничко-технолошка едукација (АТТЕ) (јуни-јули 2008) 

- „Македонија-земја на информатичари“, влада на РМ (септември 

2008-фрвруари 2009) 

- „Модернизација на образованието“ – ФОН, Министерство за 

образование и наука на РМ (февруари-април 2010) 

- „Примена на ИКТ во наставата-Edubuntu во наставата“ – USAID, 

Министерство за образование и наука на РМ (септември 2010) 

 

ПРИЛОГ- ТАБЕЛА СО БОДОВИ 

За кандидатот не е изработена табела заради недостаток на информации.  

 

 

3. М-р  КАТЕРИНА МИТКОВСКА – ТРЕНДОВА 

 

I   БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

М-р Катерина Митковска – Трендова е родена во Струмица на 27.11.1971 

година. Средно насочено образование во физичко-техничката насока завршила во 

гимназијата „Јане Сандански“ во Струмица, со континуиран одличен успех и редовно 

и успешно учество на регионални, републички и сојузни натпревари по математика и 

физика. Во 1995 година дипломира на Природно-математички факултет во Скопје, 

група – математика, насока – теориска, со просек 9.12, со што се здобива со звање 

дипломиран математичар.  

Во 2008 година се запишува на последипломски студии на Машинскиот 

факултет во Скопје, во насоката индустриско инженерство и менаџмент. 

Магистерската работа со наслов „Математичко моделирање кај системите за 

преструктуирање на претпријатијата“, ја одбранила во во мај 2009 здобивајќи се со 

звање Магистер по машински науки. На истиот факултет е пријавена и прифатена 

нејзината тема за докторска работа, со наслов „Примена на Маркови процеси на 

одлучување како поддршка при донесување одлуки под несигурност во процесот на 

преструктурирање на претпријатијата“  која е во фаза на изработка. Од 1996 
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година до 2009 година работи како асистент по Математика на Воената академија во 

Скопје. Со одлука на Матичната комисија за Воената академија во 2009 година е 

избрана за соработник по Математика и соработник по Методи на операциони 

истражувања на Воената академија во Скопје. Покрај наставниот ангажман, 

извршувала и повеќе други задачи и задолженија во рамките на Воената академија. 

Земала учествувано во неколку обуки, семинари и курсеви.  

М-р Митковска-Трендова има објавено повеќе научни и стручни трудови во 

земјата и странство, од областите во кои работи и се нејзин предмет на интерес 

одлично ги владее англискиот и српскиот јазик, а има познавања и од бугарскиот 

јазик. Воедно поседува и знаење од компјутерските алатки Microsoft Office, Internet, 

MATLAB и други. 

 

II   НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Во периодот од 1996 до 2005 година, К. Митковска-Трендова е ангажирана 

како асистент на Воената академија во Скопје, каде изведувала вежби по предметите 

Математика 1, 2, 3 и 4, а во учебната 2005/2006 и по предметот Моделирање и 

симулации. Во учебните 1999/2000 и 2004/2005 изведува вежби и на ЕТФ-Скопје по 

Математика 1 и 2. Во периодот од 2009 до 2012 има реализирано вежби по 

предметите Математика, Евиденција и статистика, Методи на операциски 

истражувања како и вежби за Петри мрежи по предметот Моделирање и симулации 

на ВА. 

М-р Катерина Митковска-Трендова стручно, одговорно и квалитетно ја 

реализира наставата на првиот циклус на студии при Воената академија во Скопје по 

предметите за кои е избрана, по предметите кои и биле доделени или по предметите 

на кои соработува со други колеги.  

Во насока на своето професионално усовршување учествувала во обуки, 

семинари, курсеви, вежби и слични активности, како што се: 

- Обука во Симулационен центар во Истанбул, Република Турција, за учество 

на воено-симулациска вежба SEESIM 06 и учество во вежбата, 

- Учество на семинар за вежби и обука со симулации, организиран од КоВ – 

Велес и Националниот Симулационен Центар на САД, како и сопствена 

презентација на истиот  „Математичко моделирање и симулациите како алатка 

за управување со залихите“, 

- Учество на семинар „Учење на далечина“ МКДТ003, организиран од КоВ – 

Велес, со предавачи од Националната гарда на Вермонт, САД, 

- Завршен докторски курс „Оптимизација“ на ПМФ - Белград, Република 

Србија, во рамки на TEMPUS проект „Докторски студии по математички 

науки во ЈИЕ“, 

- Учество на интензивен курс „Нумеричка оптимизација и примена“ на ПМФ-

Нови Сад, Република Србија, во рамки на DAAD проект.  

Сите овие активности се поклопуваат со научно-стручниот развој, што 

придонесува и за поквалитетно и поуспешно реализирање на наставните и другите 

задолженија на Воената академија во Скопје. 
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III   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

Во рамките на својата научно-истражувачка работа, кандидатот има објавено 

повеќе научни и стручни трудови. Покрај ова, учествувала во еден домашен научно-

истражувачки проект и во подготовка на пријави за три домашни научно-

истражувачки проекти. 

 

Листа на објавени трудови: 

 

Труд објавен во монографија 

 

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: Franc Cus and Valentina Gecevska), 

Chapter 3.2, pp.  146 – 159, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor and 

Faculty of Mechanical Engineering, Skopje (ISBN 978-9989-2701-4-7), 2009 

 

Трудови објавени во зборници на меѓународни конференции 

 

1. K. Mitkovska-Trendova, R. Minovski, N-period inventory models with 

deterministic and probabilistic demand, FAST (Fulbright academy of science and 

technology) Conference, Small Places Can Change the World, Skopje, Macedonia, 

March, 2009, www.fulbright.org 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. K. Mitkovska-Trendova, R. Minovski, D. Jovanoski, Finite-stage Markov 

decision processes in inventory management, Proceedings of the ICEIRD, Skopje-

Ohrid, Macedonia, 2008, ISBN 978-9989-2636-4-4, pp. 631-640 (со презентација) 

 

5. Nevena Serafimova, Katerina Mitkovska-Trendova, Boro Piperevski, On a 

class of second order differential equations with polynomial coefficients, 

International Congress MASSEE’ 2003, Borovets, Bulgaria, Proceedings of the 

congress, pp.52, Mathematica Balkanica, New Series, vol. 17, 2003, Fasc. 1-2; 

Зборник на објавени трудови на Воена академија 2003-2004, Скопје, март 

2005, ISBN 9989-134-06-5, pp.  69-74 

 

6. 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 

http://www.fulbright.org/
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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) 

 

Трудови објавени во зборници на домашни конференции 

  

1. Невена Серафимова, Катерина Митковска-Трендова, Славко Ангелевски, 

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 

 

2. Невена Серафимова, Катерина Митковска-Трендова, За интеграбилноста 

на една класа линеарни диференцијални равенки од трет ред, 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 (со презентација) 

 

3. 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, 27-39; Зборник на објавени трудови на 

Воена академија 2000-2002, Скопје, март, 2003, ISBN 9989-9504-2-3, pp. 657-

664 

 

Труд објавен во стручно списание 

1. К. Ѓозо, В. Златков, К. Митковска-Трендова, Mодели за донесување воени 

одлуки во АРМ и во НАТО, Современа Македонска Одбрана, година XII, број 

22, декември 2011, МО на РМ, стр. 93-107 

 

Книги, учебници и други дела 

K.M.Tрендова има земено учество во изработка на стручен едукативен 

материјал и тоа: 

- со две поглавја Маркови процеси и Петри мрежи во интерна скрипта по 

предметот Менаџмент информациски системи на МФ-Скопје 

- со едно поглавје Управување на залихи во интерна скрипта по предметот МОИ 

на ВА-Скопје 
 

Учество во стручно-апликативни и научно-истражувачки проекти 

K.M.Tрендова има земено учество во проектот „Математичка анализа со посебен 

осврт на операторско сметање и примена“ реализиран на ЕТФ – Скопје во периодот 

2002-2006. Воедно, учествувала како млад истражувач во изработката на три 

предлог-пријави за изработка на научно-истражувачки проекти на конкурси за 

финансирање од Министерството за образование и наука. 

Има учествувано во неколку обуки, семинари и курсеви: 

- Обука во Симулационен центар во Истанбул, Турција (2005) 

- Семинар за вежби за обука со симулации, КоВ-Велес (2008) 

- Семинар „Учење на далечина“ МКДТ003, КоВ-Велес (2009) 
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- TEMPUS проект „Докторски студии по математички науки во ЈИЕ“, 

Докторски курс со испит и сертификат за оптимизација, ПМФ-Белград 

ПРИЛОГ- ТАБЕЛА СО БОДОВИ 

 

 

 

 

 

Ред. 

Број 
Наставно-образовна дејност 

Поени Вкупно 

поени во земјата во странство 

1 
Член на комисија за одбрана на дипломска 

работа 
0,2   0,2 

2 
Член на комисија на ученички или студентски 

натпревари 
0,5  0,5 

3 Вежби 

2x0,2  

2,2 

4х0,2  

2x0,2  

2x0,2   

1x0,2   

ВКУПНО  2,9 

  Научноистражувачка дејност       

4 Дел од монографија или научна книга  10 10 

5 
Труд со оригинални научни резултати, објавен 

во зборник на трудови на научен собир 
3х1 6х2 15 

6 
Учество на научен собир со реферат 

(постер/усно)  
1х1  1 

7 Одбранета магистерска работа 4   4 

8 Учесник во научен проект 1x2  2 

ВКУПНО  32 

  
Стручно-апликативна дејност и 

организационо-развојна дејност 
      

9 Труд во стручно (научно-популарно) списание 1х2  2 

10 
Учество на стручен собир со реферат 

(постер/усно) 
0,5  0,5 

11 Изготвување на извештаи од анализи 0,1  0,1 

12 Член на факултетски орган (комисија) 2 2 

ВКУПНО  4,6 

ВКУПНО  39,5 
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4. М-р  НЕВЕНА СЕРАФИМОВА 

 

I   БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Невена Серафимова е родена на 31.08.1968 година во Скопје, каде го заврши 

основното, како и средно насочено образование во информатичката област. Во 1995 

година дипломираше на Институтот по математика при Природно-Математичкиот 

факултет во Скопје, здобивајќи се со звање дипломиран математичар. Истата 

година се запишала на постдипломските студии по математика, во насоката теориска 

математика. Магистерската работа со наслов „Фиктивната игра како модел на учење 

во игрите“, ја одбранила во јуни 2009 година, стекнувајќи се со академски степен 

магистер по математички науки.   

Од 1996 е вработена на Воената академија во Скопје, како стручен соработник 

по математички предмети. Покрај тоа, во неколку наврати реализирала вежби по 

математички предмети и на Електротехничкиот факултет во Скопје.  

Учествувала во повеќе домашни и меѓународни настани со стручен и научен 

карактер, од областа на математиката. Покрај тоа, во рамките на Министерството за 

одбрана има земено учество и во неколку меѓународни вежби, обуки и состаноци, 

меѓу кои посебно се издвојува ангажманот во подговките и реализација на 

меѓународните симулациски вежби од областа на управувањето со кризи: SEESIM 

04,  SEESIM 06, SEESIM 08, SEESIM 10, SEESIM 12. 

Коавтор и автор е на неколку научни и стручни трудови.  

Во ноември 2011 година одобрена е нејзината тема за докторска работа 

“Категориско-теоретски конструкции во моделите на учење во игри“ од областа на 

математиката, на Природно-математичкиот факултет во Скопје. 

Течно ги владее англискиот и италјанскиот јазик, а има основни познавања  од 

францускиот и грчкиот јазик. 

 

II   НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 М-р Невена Серафимова е соработник по математички предмети на Воената 

академија во Скопје. Во рамките на својот работен ангажман, во периодот од 1996 до 

2005 година изведувала вежби по предметите Математика 1, 2, 3 и 4, а во учебната 

2005/2006 и по предметот Моделирање и симулации. Покрај тоа, во споменатиот 

период во три наврати има реализирано вежби и на Електро-техничкиот факултет во 

Скопје, по предметите Математика 1, 2 и 3. 

 Од 2009 година до денес, Н.Серафимова изведува вежби на Воената академија 

по предметите Математика 1 и 2, како и по ново-воведениот предмет во наставната 

програма, Актуарска математика.  

М-р Невена Серафимова на високо професионално ниво, одговорно и 

квалитетно ја реализира наставата на првиот циклус на студии при Воената академија 

во Скопје по предметите за кои е избрана, по предметите кои и биле доделени или по 

предметите на кои соработува со други колеги.  

 

III   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

Во рамките на својата научно-истражувачка работа, М-р Невена Серафимова има 

објавено повеќе научни и стручни трудови.  
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Листа на објавени трудови: 
1. Н.Серафимова, К.М.Трендова, Б.Пиперевски: „За една класа на системи 

диференцијални равенки од втор ред, чие општо решение е полином”, Втор конгрес 

на математичарите на Македонија, Зборник на трудови (стр. 101-104), Охрид 2000  

2. И.Шапкарев, Б.Пиперевски, Е.Хаџиева, Н.Серафимова, К.М.Трендова:  „За една 

класа линеарни диференцијални равенки од втор ред чие општо решение е полином”, 

Седми македонски симпозиум по диференцијални равенки, Зборник на трудови 

(стр.27-39), Охрид 2002 

3. Б.Пиперевски, Н.Серафимова: „Егзистенција и конструкција на општо решение 

на една класа линеарни диференцијални равенки од втор ред со полиномни 

коефициенти, интеграбилни во затворен вид”, Седми македонски симпозиум по 

диференцијални равенки, Зборник на трудови (стр. 41-52), Охрид 2002 

4. B.Piperevski, E.Hadzieva, N.Serafimova, K.MTrendova: „On a Class of 

Differential Equations of Second Order with Polynomial Coefficients“, 

Mathematica Balcanica New Series Vol. 18,  2004, Fasc.3-4, pp. 412-418  
5. Н.Серафимова, К.М.Трендова: „За интеграбилноста на една класа 

диференцијални равенки од трет ред”, Осми интернационален Македонски 

симпозиум по диференцијални равенки,  Зборник на трудови (стр. 99-108), Охрид, 

2004 

6. С.Ангелевски, К.М.Трендова, Н.Серафимова: „Моделирање и симулација за 

предвидување на губитоци во борбени дејства, базирано  врз модели на Маркови 

вериги”, Трет конгрес на математичарите на Македонија, Зборник на трудови (стр. 423-

438), Струга 2005 

7. Н.Серафимова: „Теорија на игри - придонес кон натамошна рационали-зација на 

природните процеси”, Воџ Медици бр.58, стр. 46-49,  април 2008 

8. Н.Серафимова: „За една примена на теоријата на игри во Ланчестеровите детерминистички 

модели на борбени губитоци”, Четврти конгрес на математичарите на Македонија, 

Зборник на трудови  (стр.385-397), Струга 2008 

9. Н.Серафимова: „Фиктивната игра како модел на учење во игрите”, 

магистерска работа, јуни 2009, ПМФ Скопје 

10. С.Ангелевски, Ј.Ачковски, Н.Серафимова: „Концепт за моделирање и 

симулации во справување со кризни ситуации”, ЕТАИ 2009,  Зборник на 

трудови (стр. А4-04), Охрид 

11. С.Ангелевски, Н.Серафимова, Д.Богатинов: „Сериозни игри: примена на 

технологијата на компјутерски игри во военото образование и обука”, ЕТАИ 2009, 

Зборник на трудови (стр. ИЕ 1-04), Охрид 

12. Д.Богатинов, С.Ангелевски, Н.Серафимова: „Карактеристики на 

симулацискиот пакет Виртуелно бојно поле (VBS) и можности за примена во 

военото образование и обука“, ЕТАИ 2009, Зборник на трудови (стр. Р 2-12), Охрид 

13. N.Serafimova, S.Angelevski: „The Imprecise Dirichlet Model in Interaction Games“, 

MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Охрид, 

Македонија (презентација) 
 

Учество во стручно-апликативни и научно-истражувачки проекти 

М-р Невена Серафимова учествувала во повеќе домашни и меѓународни 

настани, меѓу кои се и следните стручни тренинзи, семинари и курсеви од областа на 

математиката.  

 Почетен курс по дистрибуции, Центар за инженерска математика, ЕТФ-Скопjе, 2005/2006 

 Семинарски предавања на Институтот за применета математика при ПМФ-

Скопје, декември 2007 – јуни 2008  

 Training in Use of IT in Mathematical Modeling,  Грац, Австрија, септември 2009 
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 Homogenization, Multiscale Methods and Applications (DAAD school), Centre for 

Advanced Academic Studies (CAAS), Дубровник, Хрватска, мај-јуни 2010 

 Master Course on Mathematical Modeling, TEMPUS проект, Скадар, Албанија, јули 2010 

 Intensive course "Sparse Eigenvalue Problems" (DAAD school), Сараево, БиХ, август 2011 

 13-th Workshop on Well-posedness of Optimization Problems and Related 

Topics, Боровец, Бугарија, септември 2011  

Била учесник во проектот под наслов „Математичка анализа со посебен осврт 

на операторското сметање и примена“ финансиран од Министерството за 

образование и наука, кој во периодот од 2002 до 2006 година е реализиран при 

Електротехничкиот факултет во Скопје.  

Покрај овие, има земено учество и во неколку семинари и обуки во рамките на 

активности при Министерството за одбрана, меѓу кои: 

 Обука за работа со бази на податоци во симулацискиот пакет JTLS, Истанбул, 

Турција, фебруари 2006 

 Обука на експерти за учество во Центри за итни операции, Љубљана, Словенија, јуни 2006 

 Раководење на обука – симулациски вежби (Команда за обука, септември 2008 

 Учење од далечина на војници, Команда за обука, Велес, јули 2009 

 

ПРИЛОГ- ТАБЕЛА СО БОДОВИ 

 

 

 

 

Ред. 

број 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Поени 
Вкупно 

поени 
во  

земјата 

во 

странство 

1. Воведување на вежби по нов наставен предмет 4х0.2+1 / 1.8 

2. Вежби 

4x0.2 

4х0.2 

2х0.2 

/ 2.0 

В К У П Н О: 3.8 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

4. 
Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

зборник на трудови на научен собир 
9х1 1х2 11 

5. 
Учество на научен собир со реферат (постер/ 

усно)  

5x1,5 

1х1 
1х2 10.5 

6. Одбранета магистерска работа 4  4 

7. Учесник во научен проект 1х2  2 

8. Студиски престој во странство 8 8 

В К У П Н О: 35.5 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Кандидатите м-р Елена Аспровска Божиновска, м-р Катерина Митковска-

Трендова и м-р Невена Серафимова ги исполнуваат условите за избор во 

соработничко звање, согласно Законот за високо образование на Р. Македонија. 

Притоа кандидатите м-р Катерина Митковска-Трендова и м-р Невена 

Серафимова се истакнуваат со своето успешно изведување на наставната дејност, 

покажуваат и солидни значајни резултати во областа на нивниот научно-

истражувачки интерес и дејност. Посебно би го истакнале нивното постојано 

надградување и успешните обиди за примена на нивните знаења во областите од 

интерес за специфичните активности во рамки на Воената академија. Кон ова, секако 

треба да се додаде и високиот степен на темелност, одговорност и педантност во 

извршувањето на поставените задачи во наставно-образовната дејност кој ги 

одликува кандидатите м-р Катерина Митковска-Трендова и м-р Невена Серафимова 

Врз основа на погоре изложеното, ни претставува чест и задоволство да му 

предложиме на Наставно-научниот совет на Воената академија “Генерал Михаило 

Апостолски“ да ги избере м-р Катерина Митковска-Трендова и м-р Невена 

Серафимова за соработници во звањето асистент по математика на Воената 

академија “Генерал Михаило Апостолски“ при Универзитетот Гоце Делчев од 

Штип. 

 

                                               РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. д-р Жанета Попеска, редовен професор с.р. 

Факултетот за информатички науки и компјутерско 

инженерство при УКИМ-Скопје 

2. д-р Татјана Атанасова Пачемска, вонреден професор с.р. 

 Електротехнички факултет при  УГД-Штип 

3. д-р Орце Поповски, потполковник, вонреден професор с.р. 

Воената академија “Генарал Михаило Апостолски“-Скопје 

придружна членка на УГД –Штип 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА  И  ОРГАНИЗАЦИСКО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ 

9. Труд во стручно (научно- популарно) списание 1х2  2 

10. Член на факултетски орган (комисија) 2 2 
 

В К У П Н О: 4.0 

В К У П Н О: 43.3 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ 

МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ"- СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ВО ШТИП 
 

  

Со Одлука бр. 03-18/200 од 18.05.2012 година донесена на седницата на Наставно-

научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски„ Скопје при 

Универзитетот „Гоце Делчев„ во Штип, одржана на 18.05.2012 година определени сме за 

членови на Рецензентска комисија за избор на еден соработник по предметот Основи на 

национална безбедност во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски" Скопје при 

Универзитетот „Гоце Делчев" во Штип. Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците 

„Дневник" и „Коха" од 02.05.2012 и во предвидениот рок се пријавиле следниве кандидати: 

 

- д-р Златко Николовски 

- м-р Урим Вејсели 

- м-р Љупчо Левковски 

- м-р Игор Гелев 

- м-р Беким Максути 

- м-р Борче Петрески 

- м-р Јанче Илиевски 

- м-р Јулијана Богданова 

- м-р Димче Букрески 

- м-р Гоце Анакиевски 

- м-р Александар Грижев 

 

 Врз основа на пријавите и приложената документација и по нивното разгледување, 

Рецензентската Комисија го доставува следниот извештај: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Кандидатот д-р ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ кон пријавата ги има приложено 

потребните документи, предвидени со Конкурсот за избор на соработник по 

предметот ,,Основи на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека 

истите се комплетни и веродостојни. 

Биографски податоци: 

Кандидатот д-р Златко Николовски е роден на 12.04.1969 година во 

Скопје,.Докторирал на Филозофски факултет – Институт за Одбрана, Безбедност и 

Мир-Студии за мир и развој – Универзитет „Св Кирил и Методиј„ Скопје. 

Кандидатот учествувал на неколку конференции во земјата и во странство, семинари 

и проекти. 

Оценка за научните, стручните, педагошките и други остварувања 

Во текот на својата кариера именованиот работел на повеќе позиции во 

Министерството за внатрешни работи во различни организациски единици. Во однос 

на неговите научни, стручни, педагошки остварувања изнесени се повеќе учества на 
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обуки, работилници, проекти и конференции од областа на безбедноста, кои во 

најголем дел се однесуваат на полициската дејност. Кандидатот е во постојана 

комуникација и своите искуства и знаења ги пренесува на други лица, експерти, 

теоретичари и слично. 

Податоци за објавените стручни и научни трудови 

Од објавените трудови се издвојуваат:  

- Монографија со наслов ,,Миграции - контраиндикации или причина за 

позитивни ефекти“ Скопје, 2010 

- Global Politician, ,,Macedonian model of etnic conflict Regulation: Through 

Intercultural Dialog to Multicultural Integration” 10/4/2011 

- Global Politician, ,,The Changing Strategic Standing of Russia and International 

Security 7/29/2011 

- Global Politician, ,,Ohrid Framework Agreement: Accomodation of Minority 

Grievances via Ethnic or Civil Identity?“ 2/10/21 

- Global Politician, ,,Negotiation and Implementation of the Ohrid Framework 

Agreement and the Future of the Macedonian State” 2/20/2012 

- Global Politician, ,,Integrated Border Management as a Contemporary Concept 

of Border Guard” 5/3/2012 

Вкупната актива на поени од активностите 

Кандидатот досега не бил вклучен во наставно-образовната и педагошката дејност, 

но од богата кариера може да се процени дека има наставнички способности. Во наставно-

истражувачката дејност и стручно-уметничките активности, кандидатот имал повеќекратен 

претстој во странство, каде ги проширувал своите квалитети и способности, но и учествувал 

во работата. Се стекнал со звање доктор на науки. Најголем дел од научните активности на 

кандидатот се однесуваат на делот за стручно-апликативна и организационо развојна дејност, 

каде има објавувано стручни трудови, како и монографија, а добивал и награди и признанија 

за својата работа.  

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 49 поени. 

Кандидатот УРИМ ВЕЈСЕЛИ кон пријавата ги има приложено потребните 

документи, предвидени со Конкурсот за избор на соработник по предметот ,,Основи 

на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни 

и веродостојни. 

Биографски податоци: 

Кандидатот Урим Вејсели завршил Воена Академија – Задар, Р. Хрватска, 1991 

година, Педагошки факултет, Св.Климент Охридски, 1999 година, магистрирал на 

Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Р. Македонија, “Институт за Социолошки, 

Политичко – Правни Истражувања“, 2006 година. 
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Оценка за научните, стручните, педагошките и други остварувања: 

Кандидатот во текот на досегашната кариера има учествувано на проекти, како во 

земјата, така и во странство, од областа на кризниот менџмент, во владини работни групи, 

уредувачки одбори, како и настани од национален карактер.  

Одржал предавања на повеќе стручни работилници, а на неколку бил организатор и 

модератор. Како слушател и учесник, земал учество и на поголем број семинари, 

конференции и стручни курсеви. За своето несебично ангажирање, добитник е на повеќе 

благодарници. 

Од објавените стручни и научни трудови се издвојуват: 

 “Улогата на активниот состав и на резервата на вооружените сили во 

поддршката на нивните мисии и задачи во регионалната и глобална 

безбедносна средина во 21-от век“, конференција организирана од ВА, 

одржана на 23.04.2012, Скопје 

 ,,Безбедносни предизвици на Република Македонија и управување со кризи“, 

Кризен менаџмент, 2006 

 ,,Управување со кризи и цивилно-воена соработка“, кризен менаџмент, 2009 

 ,,Центарот за управување со кризи и меѓународната соработка“, Кризен 

менаџмент, 2009 

Вкупната актива на поени од активностите 

Кандидатот учествува во наставно-образовната дејност на Воената академија, 

во делот на реализирање вежби со студентите во насоката ,,кризен менаџмент, 

заштита и сапсување“, каде е избран за соработник во учебната 2011/12 година. 

Истиот поседува организациски и наставнички способности. Во наставно-

истражувачката дејност и стручно-уметничките активности, кандидатот имал 

повеќекратен претстој во странство, каде ги проширувал своите квалитети и 

способности, но и учествувал во работата. Комисијата при увид во документацијата 

констатира дека кандидатот во претходниот избор за соработник се стекнал со 105,6 

поена, кои што му се уважуваат. 

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 108,1 поени 

Кандидатот м-р ЉУПЧО ЛЕВКОВСКИ кон пријавата ги приложил документите 

потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот ,,Основи на 

национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни и 

веродостојни. 

Биографски податоци:  

Кандидатот Љупчо Левковски е роден на 08.02.1984 година. Дипломирал и 

магистрирал во Италија, во областа на Науките од одбраната и безбедноста и магистрирал во 

Стретегиско, Политичко-организациона насока. На служба е во АРМ – воединиците на Воена 

полиција.  
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Оценка за научните, стручните, педагошките и други остварувања: 

Кандидатот воената академијата ја завршил во Модена, Италија, додека 

магистерските студии ги завршил во Торино, Италија. Иако млад во текот на досегашната 

кариера има дадено огромен придонес во создавањето и реализирањето на наставно-

образовниот процес во Воената академија. Истиот е актуелен соработник по предметот 

,,Основи на националната безбедност“, и по основ на реизбор на соработничкото место, 

учествува на конкурсот. Избран е за соработник во предметот, по согледување на матичната 

комисија на Воената академија од учебната 2009/10 година, од кога е активно вклучен во 

наставниот процес. 

За време на кусиот работен век, учествувал на проекти и реализирање на наставата со 

питомците и студентите на Воената академија, како во земјата, така и во странство (летни и 

зимски теренски наставно-образовни активности). Бил командир и изведувал настава на 

курсот за офицери на логистички служби за потребите на АРМ, а настава држел и за време на 

,,Летниот кампус“ кој се организира во Воената академија.  

Како вработен во Центарот за обука на питомци, регистрирана е посветеноста и 

професионалната одговорност на кандидатот во делот на педагошката дејност. За своето 

несебично ангажирање,  повеќе-кратно е наградуван и пофалуван. 

Изработка на интерна скрипта за предавања и вежби за потребите по предметот 

,,Основи на национална безбедност“. 

Вкупната актива на поени од активностите: 

Кандидатот зема активно учество во наставно-образовната дејност и поседува 

исклучителни наставнички способности. Искажува извонредна способност за 

реализирање на настава и вежби, но и организирање на наставни и вон наставни 

образовни активности. Во наставно-истражувачката дејност и стручно-уметничките 

активности, кандидатот имал повеќекратен претстој во странство, каде ги 

проширувал своите квалитети и способности, но и учествувал во работата. Се 

стекнал со звање магистер на науки. Најголем дел искажани практични активности 

сврстани се во делот за стручно-апликативна и организационо развојна дејност, каде 

кандидатот искажува способност за изработка елаборати, извештаи и анализи, 

поседува лидерки карактеристики, изготвувач е на интерна скрипта за потребите на 

питомците и студентите на Воената академија, а добивал и признанија за својата 

работа.  

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 53 поени. 

Кандидатот м-р ИГОР ГЕЛЕВ кон пријавата ги приложил документите потребни за 

конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот ,,Основи на национална 

безбедност“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни и веродостојни. 

 Биографски податоци:  

Кандидатот Игор Гелев е роден на 06.01.1978 година во Велес. Магистрирал 

на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Институт за безбедност, одбрана и 

мир. Работи во Армијата на Република Македонија. 
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 Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 20 поени, 

што е недоволно за разгледување и рангирање, соглесно конкурсот за соработник по 

предметот ,,Основи на национална безбедност“ во Воената академија – Скопје. 

Кандидатот м-р БЕКИМ МАКСУТИ кон пријавата ги приложил документите 

потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот ,,Основи на 

национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни и 

веродостојни. 

Биографски податоци:  

Кандидатот м-р Беким Максути е роден на 15.01.1978 година 

с.Шипковица, Тетово. Магистрирал на Универзитет „Св.Кирил и Методиј„ 

Филозофски факултет, Институт за одбрамбени и мировни студии-постдипломски 

студии за мир и развој. Магистер по мир и развој. 

Оценка за научните, стручните, педагошките и други остварувања: 

Во текот на својата кариера именованиот работел на повеќе позиции во 

Министерството за одбрана во различни организациски единици. Во однос на 

неговите научни, стручни, педагошки остварувања изнесени се повеќе учества на 

обуки, работилници, проекти и конференции од областа на безбедноста и одбраната. 

Истиот успешно реализира настава (вежби и предавања), на високообразовни 

институции во Република Македонија, (FON и Тетовскиот универзитет).  

Податоци за објавените стручни и научни трудови: 

 The Euroacademia International Conference, the European Union and the 

Politicization of Europe, Vienna, December 08-10.2011; 

 ,,Клаузевиц во светлоста на современите военотеоретски мисли“, 

Современа македонска одбрана, Скопје, 2011 

Вкупната актива на поени од активностите: 

Кандидатот  учествува во наставно-образовната дејност, а од богата кариера 

може да се процени дека има и наставнички способности. Во наставно-

истражувачката дејност и стручно-уметничките активности, кандидатот имал 

повеќекратен претстој во странство, каде ги проширувал своите квалитети и 

способности, но и учествувал во работата. Се стекнал со звање магистер на науки. 

Посетувал поголем број едукативно-образовни настани во земјата и странство. 

Објавувал трудови во стручни списанија, вршел изготвување на анализи, извештаи, 

елаборати и други наставно-образовни и стручно-извршни активности. За своето 

професионално ангажирање, повеќекратно е пофалуван и наградуван. 

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 45,6 поени. 
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Кандидатот м-р БОРЧЕ ПЕТРЕСКИ  кон пријавата ги приложил документите 

потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот ,,Основи на 

национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни и 

веродостојни. 

Биографски податоци: 

Кандидатот Борче Петревски е роден на 24.08.1963 година во с.Нова Брезница, а 

основно и средно образование завршил во Скопје. Се школувал на Факултетот за безбедност 

и ОСЗ во Скопје, дипломирал во 1987 година и се здобил со стручен назив дипломиран 

правник - насока безбеднос а на 15.12.2010 година го одбранил магистерскиот труд. 

Вработен е во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, каде 

вршел професионална дејност во повеќе организациски единици. Сега е на работно место - 

инспектор во Надворешна канцеларија за криминалистички работи во ПС„Кисела Вода“ – 

СВР Скопје, Биро за јавна безбедност (БЈБ). 

Оценка за научните, стручните, педагошките и други остварувања: 

Кандидатот во текот на досегашната кариера има учествувано на проекти, како во 

земјата, така и во странство, од областа на безбедноста (полициските науки), како и настани 

од национален карактер, меќу кои, учествувал на повеќе стручни работилници, а како 

слушател и учесник, земал учество и на поголем број семинари, конференции и стручни 

курсеви.  

Податоци за објавените стручни и научни трудови: 

 „Предизвиците и заканите на новиот милениум и безбедносниот систем на 

Република Македонија“, конференција, 2011, Охрид 

 „Реформи за реструктурирање на потсистемот на приватна безбедност во 

Република Македонија, во рамки на современиот модел на безбедносен 

систем“ (излагање и презентација), конференција, 2011, Охрид 

 „Адекватниот кадар во потсистемот на приватната безбедност – фактор за 

успешно сузбивање на криминалот во Р.Македонија“ (излагање и 

презентација), Лакташи, Р.Српска, 2011 

 „Важноста на психолошкиот скрининг за ефикасноста на процесот на 

донесувањето одлуки во безбедносните професии“, Скопје, 2012 

Вкупната актива на поени од активностите: 

Кандидатот  учествува во наставно-образовната дејност, реализирајќи клиничка 

настава по педметот ,,Вовед во криминалистика“, на високо-образовна институција 

во Република Македонија, а има и наставнички и организаторски способности. Во 

наставно-истражувачката дејност и стручно-уметничките активности, кандидатот 

имал повеќекратен претстој во странство, каде ги проширувал своите квалитети и 

способности, но и учествувал во работата. Се стекнал со звање магистер на науки. 

Посетувал поголем број едукативно-образовни настани во земјата и странство. 

Објавувал трудови во стручни списанија, вршел изготвување на анализи, извештаи, 

елаборати и други наставно-образовни и стручно-извршни активности. За своето 

професионално ангажирање, повеќекратно е пофалуван и наградуван.  
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Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 41 поени. 

Кандидатот м-р ЈАНЧЕ ИЛИЕВСКИ кон пријавата ги приложил документите 

потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот ,,Основи на 

национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни и 

веродостојни. 

Биографски податоци: 

Кандидатот Јанче Илиевски е роден на 03.10.1965 во Скопје. Магистрирал на  

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје, Филозофски факултет, Институт за 

одбрамбени, мировни и безбедносни студии, Скопје. Вработен на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, како „Извршител за логистика на ВА“. 

Оценка за научните, стручните, педагошките и други остварувања: 

Кандидатот во текот на досегашната кариера има учествувано во наставно образовни 

содржини во Воената академија, како и на други институции, а како слушател и учесник, 

земал учество и на поголем број семинари, конференции и стручни курсеви.  

Податоци за објавените стручни и научни трудови: 

 EHEDG, Светски конгрес за хигиенски инженеринг и дизајн, ,,Quality 

management of food security in civilian and military organization”, Скопје, 

2011, 

 Годишник на Факултетот за безбедност 2011, ,,Мисијата на 

УНПРЕДЕП во Македонија – прва превентивна мисија на ОН“, Скопје 

 Безбедносни дијалози, ,,Иницијативите на НАТО и ЕУ за регионална 

соработка на земјите од ЈИ Европа“, Скопје, 2011. 

Вкупната актива на поени од активностите: 

Кандидатот  учествува во наставно-образовната дејност, реализирајќи 

наставно-образовна дејност како командир на повеќе единици во армијата, како 

наставник по предметите ,,Вооружување со настава на гаѓање во 2001-2002 и 

,,Извидувачка и топографско-геодетска поддршка“ 2003-2004 година на Воената 

академија. Бил и инструктор за обука на офицери од 2002-2008 година во Воената 

академија. Се стекнал со звање магистер на науки. Посетувал поголем број 

едукативно-образовни настани во земјата. Објавувал трудови во стручни списанија, 

вршел изготвување на анализи, извештаи, елаборати и други наставно-образовни и 

стручно-извршни активности.  

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 45 поени. 

Кандидатката м-р ЈУЛИЈАНА БОГДАНОВА кон пријавата ги приложил 

документите потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот 
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,,Основи на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека истите се 

комплетни и веродостојни. 

Биографски податоци 

Кандидатката Јулијана Богданова е родена на 30.12.1986 година. 

Магистрирала на правниот факултет на универзитетот Гоце Делчев во Штип. 

Вработена во универзитетот Гоце Делчев во Штип, како демонстратор.  

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 12 поени, 

што е недоволно за разгледување и рангирање, соглесно конкурсот за соработник по 

предметот ,,Основи на национална безбедност“ во Воената академија – Скопје. 

Кандидатот м-р ДИМЧЕ БУКРЕСКИ кон пријавата ги приложил 

документите потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по 

предметот ,,Основи на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека 

истите се комплетни и веродостојни. 

Биографски податоци: 

Кандидатот м-р Димче Букрески е роден на 05.02.1965 година во Охрид. 

Магистрирал на Националниот одбранбен универзитет во Вашингтон, САД. 

Вработен е во Министерството за одбрана, како Раководител на одделение за 

управување со одбранбени ресурси.  

Оценка за научните, стручните, педагошките и други остварувања: 

Кандидатот во текот на досегашната кариера има работано на професионални задачи 

во армијата и Министерството за одбрана. Својата професионална кариера ја надоградил со 

завршување на Национален колеџ за одбрана во Вашингтон, САД. Има учествувано на 

проекти, како во земјата, така и во странство, од областа на одбраната и безбедност, во 

владини работни групи, уредувачки одбори, како и настани од национален карактер. Како 

слушател и учесник, земал учество и на поголем број семинари, конференции и стручни 

курсеви. За своето несебично ангажирање, добитник е на повеќе благодарници. 

Податоци за објавените стручни и научни трудови: 

 Global Affairs, ,,Глобалното цивилно општество е демократизирачка 

сила за глобалното владеење“ 2007 

 Global Affairs, ,,НАТО како столб на глобалното владеење“, 2007 

Вкупната актива на поени од активностите: 

Кандидатот  засега не учествува во наставно-образовната дејност, Се стекнал 

со звање магистер на науки. Посетувал поголем број едукативно-образовни настани 

во земјата. Има објавено скромен број трудови во стручни списанија, вршел 

изготвување на анализи, извештаи, елаборати и други наставно-образовни и стручно-
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извршни активности. За својата успешна работа, повеќекратно е наградуван од 

соодветни авторитети. 

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 28 поени. 

Кандидатот м-р ГОЦЕ АНАКИЕВСКИ кон пријавата ги приложил 

документите потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по 

предметот ,,Основи на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека 

истите се комплетни и веродостојни. 

 

Биографски податоци: 

Кандидатот м-р Гоце Анакиевски е роден на 13.02.1976 година во Скопје. 

Магистрирал на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола, на факултетот за 

безбедност во Скопје. Вработен во Министерството за одбрана, во Армијата на 

Република Македонија. 

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 16 поени, 

што е недоволно за разгледување и рангирање, соглесно конкурсот за соработник по 

предметот ,,Основи на национална безбедност“ во Воената академија – Скопје. 

Кандидатот м-р АЛЕКСАНДАР ГРИЖЕВ кон пријавата ги приложил 

документите потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по 

предметот ,,Основи на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека 

истите се комплетни и веродостојни. 

 

Биографски податоци: 

Кандидатот м-р Александар Грижев е роден на 13.11.1978 година во 

Кавадарци. Магистрирал на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, на 

Филозофски факултет. На работно место во Министерството за одбрана на република 

Македонија. 

Комисијата разгледувајќи го пристигнатиот материјал, ги согледа сите 

елементи и најде дека бројот на поени кој би можел да се земе поредвид при 

рангирањето на кандидатот е според следното: НО +НИ+СУ+САОР = 22 поени, 

што е недоволно за разгледување и рангирање, соглесно конкурсот за соработник по 

предметот ,,Основи на национална безбедност“ во Воената академија – Скопје. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на доставените пријави и приложената документација, комисијата 

утврди дека повеќе кандидати ги исполнуваат условите предвидени со конкурсот за 

избор на соработник.  

Рецензентската комисија има чест во согласност со конкурсот за избор, 

Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор 

во наставно-научни, научни и соработнички звања на Универзитетот Гоце Делчев – 

Штип, да му предложи на Наставно-научниот совет на Воената академија, да го 

избере кандидатот м-р Љупчо Левковски, поручник, во звање соработник во 

наставно-научната област од општествените науки, по предметот ,,Основи на 

национална безбедност“.  

Определувајќи се за кандидатот м-р Љупчо Левковски, комисијата ги зема 

предвид фактите дека истиот за соработник по предметот ,,Основи на национална 

безбедност“ бил избран од матичната комисија на Воената академија во 2009 година, 

и веќе три години успешно ги реализира обврските предвидени според наставниот 

план и програм предвидени за овој предмет. Покрај тоа, истиот се планира за 

натамошен развој како кадар во наставно-образовниот процес на Воената академија, 

што може да се заклучи од поднесените документи, како и активностите од личното 

и професионално ангажирање при оспособувањето на питомците на Воената 

академија за офицери во Армијата на Република Македонија. 
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