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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНА ОБЛАСТ 
ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ЗА ПРЕДМЕТОТ КОМПАРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА 

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ  
 

 
 Со Одлука бр. 03-18/197 од 18.05.2012 година донесена на седницата на Наставно-
научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје придружна 
членка на 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 „Компаративни системи на национална безбедност“ во Воената академија 
„Генерал Михаило Апостолски“- Скопје придружна членка на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Дневник“ и „Коха“ 
од 02.05.2012 година и во предвидениот рок се пријавиле следниве кандидати: 
 

- м-р Урим Вејсели 
- м-р Игор Гелев 
- м-р Беким Максути 
- м-р Борче Петревски 
- м-р Јанче Илиевски 
- м-р Јулијана Богданова 
- м-р Димче Букревски 
- м-р Гоце Анакиевски 
- м-р Александар Грижев 
- м-р Зоран Иванов 

 
 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 УРИМ ВЕЈСЕЛИ кон пријавата ги има приложено потребните 
документи, предвидени со Конкурсот за избор на соработник по предметот 
,,Компаративни системи 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 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 објавен во Билтен бр.53 на Воената академија од 22.11.2011 година се 
стекнал со 105,6 поени, 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 ИГОР ГЕЛЕВ кон пријавата ги приложил документите потребни 
за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот ,,Компаративни 
системи на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека истите се 
комплетни и веродостојни. 
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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 во 
текот на 2010 година. Работи во Армијата на Република Македонија.  

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 

   
Ред. 
бр. 

 
Научно-истражувачка дејност 

Поени Вкупно 
поени во земјата во 

странство 
1 2 3 4 5 
1. Одбранет магистерски труд 4  4 
2. Студиски престој во странство 8  8 
 Вкупно   12 
     
 Стручно-апликативна дејност    

1. Награди и признанија во земјата и 
странство 

  8 

 Вкупно   8 
   Вкупно 20 

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, согласно конкурсот за соработник по предметот 
,,Компаративни системи за 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 
,,Компаративни системи на национална безбедност“, при што Комисијата утврди 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 во текот на 2009 година. 

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, 
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работилници, проекти и конференции од областа на безбедноста и одбраната. Истиот 
успешно реализира настава (вежби и предавања), на високообразовни институции во 
Република Македонија.  

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.  

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 

Ред. 
бр. 

Наставно-образовна дејност поени Вкупно 
поени во земјата во 

странство 
1 2 3 4 5 

1.  Интерна скрипта од вежби 1x2  2 
2. Вежби  2x0,2x2+1 

2x0,2x2+1 
 3,6 

 Вкупно   5,6 
     
 Научно-истражувачка дејност    
1.  Одбранет магистерски труд 4  4 
2.  Студиски престој во странство 8  8 
3. Награди и признанија во земјата и 

странство 
  8 

4. Член на научен одбор 1  1 
 Вкупно   21 
     
 Стручно-апликативна дејност    
1. Труд во научно-стручно списание 2x1 3x1 5 
2. Изготвување на извештаи од 

анализи 
0,1x30  3 
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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 = 45,6 поени. 

Кандидатот м-р БОРЧЕ ПЕТРЕВСКИ  кон пријавата ги приложил документите 
потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот 
,,Компаративни системи 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 безбедност 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 

3.  Елаборати и експертизи 4x2  8 
4. Раководител на сектор   3 
 Вкупно   19 
   Вкупно 45,6 
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� „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.  

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 
 

Ред. 
бр. 

Наставно-образовна дејност поени Вкупно 
поени во земјата во 

странство 
1 2 3 4 5 

1. Вежби  2x0,2x2+1 
2x0,2x3+1 

 4 

 Вкупно   4 
     
 Научно-истражувачка дејност    
1.  Одбранет магистерски труд 4  4 
3. Награди и признанија во земјата и 

странство 
  8 

 Вкупно   12 
     
 Стручно-апликативна дејност    
1. Труд во научно-стручно списание 2x5 3x2 16 
2. Изготвување на извештаи од 

анализи 
0,1x30  3 

3.  Елаборати и експертизи 3x2  6 
 Вкупно   25 
   Вкупно 41 

  
            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 
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,,Компаративни системи на национална безбедност“, за што Комисијата утврди 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 во текот на 2011 година. 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 при увид во документацијата констатира дека кандидатот во 
претходниот избор за соработник објавен во Билтен бр.53 на Воената академија од 
22.11.2011 година се стекнал со 40,5 поени, 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 = 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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,,Компаративни системи 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 во текот на 2010 година. 
Вработена во универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, како демонстратор.  

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 

 
Ред. 
бр. 

Научно-истражувачка дејност поени Вкупно 
поени во земјата во 

странство 
1 2 3 4 5 
1. Одбранет магистерски труд 4  4 
2. Учесник во научен проект 2  2 
 Вкупно   6 

     
 Стручно-апликативна дејност    
1. Изготвување на извештаи од 

анализи 
0,1x20  2 

2.  Елаборати и експертизи 2x2  4 
 Вкупно   6 
   Вкупно 12 

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 
,,Компаративни системи 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 
,,Компаративни системи 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 во текот на 
2010 година, каде се здобил со звање магистер по стратешки безбедносни студии. Воедно 
во текот на 2005 година станал магистер во областа на меѓународните односи во Оксфорд, 
Обединето кралство. Вработен е во Министерството за одбрана, како Раководител на 
одделение за управување со одбранбени ресурси.  
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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-извршни активности. 
За својата успешна работа, повеќекратно е наградуван од соодветни авторитети. 

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 
 

Ред. 
бр. 

Научно-истражувачка дејност поени Вкупно 
поени во земјата во 

странство 
1 2 3 4 5 
1. Одбранет магистерски труд 4  4 
2. Статија во стручно методско 

списание 
 2x2 4 

 Вкупно   8 
     
 Стручно-апликативна дејност    

1. Изготвување на извештаи од 
анализи 

0,1x20  2 

2. Студиски престој во странство   8 
3. Елаборати и експертизи 2x1  2 
4. Награди и признанија    8 

 Вкупно   20 
   Вкупно 28 
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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 предвид 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 
,,Компаративни системи 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 во текот на 2011 година. Вработен во Министерството за одбрана, во 
Армијата на Република Македонија. 

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 
 

Ред. 
бр. 

Научно-истражувачка дејност поени Вкупно 
поени во земјата во 

странство 
1 2 3 4 5 
1. Одбранет магистерски труд 4  4 
2. Статија во научно-стручно 

списание  
2x2  4 

 Вкупно   8 
     
 Стручно-апликативна дејност    
2. Студиски престој во странство   8 
 Вкупно    
   Вкупно 16 

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 
,,Компаративни системи 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 
,,Компаративни системи на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека 
истите се комплетни и веродостојни. 
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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 
во текот на 2012 година. На работно место во Министерството за одбрана на Република 
Македонија. 

Табела на активности кои се бодираат при избор во наставно звање 

 
Ред. 
бр. 

Научно-истражувачка дејност поени Вкупно 
поени во земјата во 

странство 
1 2 3 4 5 
1. Одбранет магистерски труд 4  4 
 Вкупно   4 
     
 Стручно-апликативна дејност    

1. Студиски престој во странство   8 
2. Труд објавен во зборник на 

трудови од стручен собир 
2x1  2 

3. Награди и признанија   8 
 Вкупно   18 
   Вкупно 22 

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 
,,Компаративни системи на национална безбедност“ во Воената академија – Скопје. 

Кандидатот м-р ЗОРАН ИВАНОВ кон пријавата ги приложил документите 
потребни за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот 
,,Компаративни системи на национална безбедност“, за што Комисијата констатира дека 
истите се комплетни и веродостојни. 

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 
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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 2 3 4 5 
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  2x2 4 
2. Награди и признанија   8 
 Вкупно   12 

   Вкупно 27,6 

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 = 27,6 поени.  

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. При сеопфатното разгледување на документите на кандидатите за 
соработници по предметот „Компаративни системи за национална безбедност“, 
рецензентската комисија утврди дека особено кандидатите: м-р Урим Вејсели со освоени 
108,1 поен, м-р Беким Максути со освоени 45,6 поен, м-р Јанче Илиевски со освоени 45 
поени, м-р Борче Петровски со освоени 41 поен, м-р Димче Букревски со освоени 28 
поени и м-р Зоран Иванов со освоени 27,6 поени, целосно ги исполнуваат условите за 
избор во соработник, за кои согласно Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни и соработнички звања се потребни минимум 25 поени. 

  Рецензентската комисија, утврди дека м-р Урим Вејсели со освоени 108,1 поени 
има навистина плодна наставно образовна и научно-истражувачка дејност, но овој 
кандидат има магистрирано на Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Р. Македонија, 
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“Институт за Социолошки, Политичко – Правни Истражувања“, така што неговата област 
на научна работа и истражување не  е од областа на безбедносните науки. Воедно 
кандидатот м-р Урим Вејсели со Билтенот бр.53 од 22.11.2011 година на Воената 
академија, веќе е избран во соработник по предметите: Спасување од пожари, поплави и 
урнатини и предметот Евакуација, засолнување и згрижување на настрадано и загрозено 
население. 

 Притоа, рецензентската комисија, ценејќи го вклучувањето на наставно-образовни 
кадри од различни државни институции на Република Македонија, а се со цел за 
квалитативно подобрување на наставно-образовниот процес на Воената академија преку 
размена на искуства и знаења, увиде дека кандидатот м-р Беким Максути со освоени 45,6 
поени, досегашната наставно-образовна и истражувачка дејност му била насочена во 
областа на безбедносните науки. Воедно овој кандидат магистрирал во областа на 
безбедносните науки и е во завршна фаза на својата докторска дисертација, исто така во 
областа на безбедносните науки, со што комисијата утврди дека комплетно е подобен, во 
однос на кандидатите  и во однос на конкурсните услови, да биде избран во соработник по 
предметот „Компаративни системи за национална безбедност“. 

Исто така, рецензентската комисија утврди дека кандидатот м-р Јанче Илиевски со 
освоени 45 поени има солидна наставна и истражувачка дејност, како и м-р Борче 
Петровски со освоени 41 поен, кој особено има плодна научно-истражувачка дејност, за 
кои рецензентската комисија утврди дека во блиска иднина можат да се планираат како 
соработнички кадар на Воената академија. 

Согласно горенаведеното, рецензентската комисија има чест во согласност со 
конкурсот за избор, Законот за високо образование, 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), да му предложи на Наставно-научниот совет на Воената академија, да го 
избере кандидатот м-р Беким Максути во звање соработник во наставно-научната област 
од општествените науки, по предметот ,,Компаративни системи на национална 
безбедност“.  

Определувајќи се за кандидатот м-р Беким Максути, комисијата покрај другото во 
предвид го зема и Законот за процентуална застапеност на етничките заедници во 
Република Македонија во државната администрација. 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 преку професионалното 
ангажирање за подобрување на квалитетот во наставно-образовниот процес на Воената 
академија, како Раководител на секторот за меѓународна соработка во Министерството за 
одбрана на Република Македонија. 

                         
 

            Р Е Ц Е Н З Е Н Т С К А   К О М И С И Ј А: 
1. Д-р Андреј Илиев, доцент, претседател на 
комисијата    с.р. 

  2.  Д-р Мухамед Рацај, доцент, член   с.р. 

  3.  Д-р Методи Хаџи-Јанев, доцент, член   с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНА ОБЛАСТ ВОЕНИ 
НАУКИ ЗА ПРЕДМЕТОТ ВООРУЖУВАЊЕ СО ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА 

ГАЃАЊЕ  
 
Врз основа на член 132, став 2, од Законот за високо образование (,,Службен весник на 
Република Македонија”, бр. 35/08, 108/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 51/11), а 
согласно член 32 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за избор на 
наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце 
Делчев“-Штип бр. 03-25/45-1 од 21.07.2010 година и член 219 од Статутот на Воената 
Академија број 02-2956/1 од 14.04.2010 година), Наставно-научниот совет на Воената 
академија “Генерал Михаило Апостолски” - Скопје на својата седница одржана на 
18.05.2012 година нè избра за членови на Рецензентската комисија за избор на соработник 
за наставно-научната област, воени науки по предметот: Вооружување со теорија и 
практика на гаѓање, на Воената академија во Скопје. 
Комисијата утврди дека по распишаниот Конкурс, објавен во дневните весници 
,,Дневник” и „Коха“, на ден 02.05.2012 година, се пријавија кандидатите Зоран 
Стојковски, потполковник и Игор Арсовски, мајор.  
Врз основа на поднесените биографски документи, приложениот опус и познавањето на 
кандидатите, согласно член 132 од Законот за високото образование, Рецензентската 
комисија го поднесува следниов 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
I. ПОДОБНОСТ НА КАНДИДАТОТ 

 
Кандидатот Зоран Стојковски, ги исполнува условите за избор во соработничко 

звање бидејќи има: завршено високо образование и специјализација за командни и штабни 
должности за предметот за кој конкурира и наставно-педагошко искуство за изведување 
на високообразовна дејност.  
 
II. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 

Кандидатот Зоран Стојковски, потполковник е роден на 22.02.1966 година, во 
Крива Паланка. Основно и средно училиште завршил во Крива Паланка, а во 1988 година 
дипломира на Воената академија во Белград. 
До крајот на 1991 година во поранешната ЈНА ги извршувал следните командни 
должности (командир на оклопно-извидувачки вод во пешадиска извидувачка чета, 
командир на оклопно-извидувачки вод во оклопно извидувачка чета, воедно заменик 
командир на извидувачка чета). 
Од 01.04.1992 година е припадник на Армијата на Република Македонија каде што до 
денес извршувал поголем број на одговорни и високи командни, штабни и раководни 
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должности како што се: командир на извидувачка чета, помошник на началникот на штаб 
за разузнавачки работи во бригада, командант на оклопен баталјон, аналитичар на задачи 
на ОМЕ, инструктор за обука на офицери за родовите и службите и раководител на Сектор 
за обука (помошник за обука). 

Mоментално работи како офицер за планирање на наставата/соработник на Воената 
aкадемија "Генерал Михаило Апостолски" во Скопје.  

Во 1996 година го завршил курсот за команданти на баталјон во СР Германија со 
претходно успешно завршен јазичен курс по германски, а во учебната 1999/2000 година ја 
посетил и успешно завршил Командно штабната академија на Раководната академија во 
Хамбург, СР Германија. 

Кандидатот одлично го познава германскиот јазик и во работата успешно се служи 
со компјутерската техника. 

  
III. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  

 
Согласно организацијата на образовната дејност на Воената академија, Зоран Стојковски, 
потполковник до сега квалитетно и одговорно ја реализирал наставата по предметите 
Тактика на родот пешадија 1 и 2 со питомците од четврта година на школување на ДДС во 
учебната 2005/6 година како и по предметот Општа тактика на Курсот за стручно 
оспособување и усовршување на кандидати за офицери за службите во Армијата на 
Република Македонија, во учебните 2005/2006 година и 2006/2007 година.  
Успешно ги реализира вежбите од предметот Вооружување со теорија и практика на 
гаѓање со студентите-питомци од прва година, Прв циклус на студии во учебните 
2009/2010 година, 2010/2011 година и во 2011/2012 година.  
Со одлука на ННС на Воената академија е ангажиран за реализација на настава на Втор 
циклус на студии (специјализација) за содржини од родот ,,Оклопно-механизирани 
единици” со последните три генерации на слушатели. 
Освен тоа, кандидатот по разни основи е вклучен во реализација на бројни задачи од 
делокругот на наставнообразовната дејност на Воената академија, како член на повеќе 
комисии за изработка на документи и програми од интерес на образовниот процес на 
Воената академија.  

Кандидатот бил ангажиран во реализацијата на повеќе домашни и меѓународни 
активности и курсирања, од кои овде ги наведуваме само позначајните:  

• Курс за командири на водови во учебните 2003 и 2004 година на АП Криволак, 
заменик на командант на ККВ; 

• “Обука на Офицерски Кор”, семинар МК-540, 21-24. 03.2005 година, Скопје; 
• Работилница, Управување со проектен циклус и основно познавање на 

софтверскиот пакет MS Project, 24-27.11 2009 година, Скопје;  
 
IV. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА  
 
Во периодот од 2002 до 2009 година кандидатот Зоран Стојковски има учествувано 

во работни групи за изработка на елаборати, студиски програми, концепти како и во 
изработка на стандардно оперативни процедури, анализи и проценки согласно насоките од 
претпоставените или индивидуално. 
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Во текот на 2008/2009 година во траење од четири месеци земал учество на проектот 
"Вооружени сили и демократско општество" во рамките на International Baudissin 
Fellowship Program на Институтот за мировни истражувања и безбедност во Хамбург, СР 
Германија со изработка на стручен труд под наслов Цивилна контрола врз Вооружените 
сили. 

Ред. 
број 

Наставно-образовна дејност 
Поени 

Вкупно 
поени 

во земјата 
во 

странство 
 

1 2 3 4 5 

1.  
Воведување на нов 
специјализиран (стручен) 
наставен предмет 

1x3  3 

2.  Предавања 1x2x1,5+1  4 
3.  Вежби 3х2х0,2  1,2 

Вкупно 8,2 
 Научно-истражувачка дејност    

1. Студиски престој во странство  8 8 
Вкупно 8 

 
Стручно-апликативна дејност 
и организационо-развојна 
дејност 

   

 
Труд објавен во зборник од 
трудови на стручен собир 

 1х3 3 

1. Елаборати и експертизи 2x2  4 

2. 
Изготвување на извештаи и 

анализи 
6х0,1  0,6 

3. 
Член на факултетски орган, 
комисија 

2х2  4 

Вкупно 11,6 
ВКУПНО 27,8 
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I. ПОДОБНОСТ НА КАНДИДАТОТ 

Кандидатот мајор м-р Игор Арсовски кон пријавата ги приложил документите потребни 
за конкурирање на Конкурсот за избор на соработник по предметот „Вооружување со 
теорија и практика на гаѓање“, за што Комисијата констатира дека истите се комплетни и 
веродостојни. 
 
II. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
Кандидатот мајор Игор Арсовски е роден на 14.07.1978 година, во Кратово, Република 
Македонија. Основно образование завршил во село Страцин. Понатаму школувањето го 
продолжува во гимназијата „Митко Пенџуклиски„ во Кратово. 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. 
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. 
 

IV. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА  

1. Магистерскиот труд „Влијанието на промените и напредоците на Балканот врз односите 
помеѓу Македонија и Турција“  е компјутерски изработен труд напишан на турски јазик на 
95 страници. Структурата на трудот се состои од седум глави. Магистарскиот труд 
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преставува анализа, односно проучување на тоа како влијаат настанатите политички, 
економски, безбедносни промени и напредоци на Балканот врз односите помеѓу Р. 
Макединија и Р.Турција, посебно во периодот после распадот на Југославија, после 
терористичките напади на 11 септември 2001 година во САД и после прогласување на 
независноста на Косово. 
Трудот е напишан со јасен стил и изградена научна методологија. Во него е консултирана 
и коректно цитирана најрелевантната литература на македонски, турски и англиски јазик 
што на трудот му дава посебна тежина.  
2. 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. 
 

Ред. 
број 

Наставно-образовна дејност 

Поени 
Вкупно 
поени 

во земјата 
во 

странств
о 

 

1 2 3 4 5 
Вкупно 0 

 Научно-истражувачка дејност    
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 

 

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 потполковник Зоран Стојковски и мајор Игор Арсовски, ги исполнуваат 
условите предвидени со конкурсот. 
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 
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Законот за Воената академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), може да се заклучи 
дека кандидатот потполковник Зоран Стојковски, 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 = 27.6, 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 предметот Вооружување со теорија и практика на 
гаѓање, комисијата одлучи да му даде предност во однос на другиот кандидат. 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 потполковник Зоран Стојковски да го избере за соработник во звањето 
асистент, во наставно – научната област воени науки, по предметот: Вооружување со 
теорија и практика на гаѓање. 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:  

1. д-р Драге Петрески, вон. проф., полковник с.р. 
Воена акaдемија - Скопје  

2. д-р Елениор Николов, доцент, полковник с.р. 
Воена академија - Скопје  

3. д-р Рацај Мухамед, доцент, полковник с.р.    
ГШ на АРМ 
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ПРИГОВОР  
од кандидатот м-р Зоран Иванов 
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ОДГОВОР  
на приговорот од кандидатот м-р Зоран Иванов 

 
Доставен до Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје на 19.06.2012 год. 
Врз основа на одлуката бр. 03-18/196 од 18.05.2012 година донесена на седницата на 
Наставно-научниот совет на Воената академија, одржана на 18.05.2012 година, 
определени сме за членови на Рецензентска комисија за избор на еден соработник по 
предметот „Општа тактика“. 
Рецензентската комисија во состав: д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полк., д-р Драге 
Петрески, вон. проф., полк. и м-р Миле Петровски, предавач, полк., внимателно ги 
разгледа пристигнатите документи на сите кандиадати и постапи согласно со законски 
пропишаните услови за избор во соработничко звање асистент по предметот „Општа 
тактика“. 
Имено, на објавениот Конкурс беа пријавени три кандидати: мајор Неџат Лимани, мајор 
м-р Зоран Иванов и мајор м-р Игор Арсовски. Комисијата разгледувајќи ги досиеата на 
кандидатите, ценејќи ги условите од Законот за високо образование, Статутот на 
Академијата и Правилникот за единствените критериуми за избор во наставно-научни 
звања, констатира дека кандидатот мајор Неџат Лимани ги исполнува условите за избор за 
соработник во звањето асистент, во наставно – научната област општествени науки, по 
предметот: „Општа тактика“. Притоа, треба да се напомеме дека се работеше за реизбор 
на соработник кој и досега успешно ги реализираше вежбите од наведениот предмет во 
Воената академија. Комисијата покрај другото во предвид го зема и Законот за 
процентуална застапеност на етничките заедници во Република Македонија во државната 
администрација. 
На одлуката од Комисијата приговараше кандидатот мајор м-р Зоран Иванов. Комисијата 
констатира дека 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. Комисијата не 
тврди дека истиот не ги исплонува наведените услови, туку не приложил документи со 
кои би го потврдил тоа. При работата, Комисијата ги разгледуваше приложените 
документи со пријавата за Конкурсот и не е должна да ги проверува персоналните досиеа 
на кандидатите. 
Оттука произлегува констатацијата дека Комисијата по извршениот увид основано го 
изврши изборот на мајор Неџат Лимани. 
 
Скопје, 26.06.2012 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
1. Д-р Славко Ангелесвки, вон. проф., полковник, с.р. 
2. Д-р Драге Петрески, вон. проф., полковник, с.р. 
3. М-р Миле Петровски, предавач, полковник, с.р. 

 


