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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК  ЗА НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: 1.ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ, 
ПОЛЕ: (105) ГЕОГРАФИЈА, НАУЧНА ОБЛАСТ: (10502) КАРТОГРАФИЈА, (10503) РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА И (10508) ВОЕНИ НАУКИ И ВЕШТИНИ  

 

Cо Одлука бр. 02-11/93 од 25.11.2021 година донесена на 7 редовна седница на Наставно-
научниот совет на Воената академија, одржана на 25.11.2021 година, формирана е 
Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања во научното подрачје: природно-
математички науки, научно поле: географија, научна област: картографија, регионална 
географија и воени науки и вештини на Воената академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип во следниов состав: 

 

- проф. д-р Благоја Маркоски, редовен професор, Природно-математички факултет, 
Универзитет „Свети Кирил и Методиј” – Скопје, претседател; 

- проф. д-р Олгица Димитровска, редовен професор, Природно-математички факултет, 
Универзитет „Свети Кирил и Методиј” – Скопје, член; 

- проф. д-р Јове Д. Талевски, редовен професор, Универзитет “Свети Климент Охридски“ 
Битола, член 

 

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Слободен печат” и „Коха“ на 09.11.2021 
година и во предвидениот рок се пријави д-р Александар Петровски, мајор. 

Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Hаставно- научниот 
совет на Воената академија да му го поднесеме следниов 

 

И  З  В  Е  Ш Т  А  Ј  

 

Биографски податоци 

 

Доцент д-р Александар Петровски е роден на 15.11.1981 година во Крива Паланка, Република 
Македонија. Основното и средното образование го завршува во Крива Паланка, а во 2005 
година дипломира на Воената академија во Скопје.  

Втор циклус на студии завршува во 2010 година на Институтот за географија при Природно-
математички факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со одбрана на 
магистерски труд со наслов ,,Апликација на ГИС во одбраната на просторот Деве Баир - 
Страцин”, стекнува научен степен Магистер по географија од областа на тематска карографија.  

Третиот циклус на студии го завршува во Јануари 2017 година на Институтот за географија при 
Природно-математички факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Со 
одбрана на докторската дисертација под наслов ,,Географските информациски системи во 
функција на современите геопредизвици – менаџирање со кризи, ризици и закани и 
георазузнавање” и се стекнува со академски степен – доктор по географски науки.  

Од 2005 година е активно воено лице, вработен во Министерството за одбрана. Од 2005 до 
2011 година е инструктор по Инженерија во питомечки баталјон во Скопје.  

Од 2011 година е поставен во Воената академија каде активно е вклучен во наставата 
првенствено како соработник, а од 2017 и како наставник - доцент.  
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Законски услови  кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање вонреден 
професор 

Кандидатот доцент д-р Петровски ги исполнува законските услови за избор во звање вонреден 
професор и тоа: 

1. Првиот циклус на студии го има завршено со среден просек од  8,42, а  вториот циклус 
на студии со среден просек 9,83.  

2. Завршено трет циклус студии - доктор по географски науки.  

3. Има објавено 18 (осумнаесет) рецензирани научни труда во референтна научна 
публикација согласно со Законот за високо образование во последните пет години 
пред објавување на огласот за избор (р.б. [1]-[18]). 

4. Претходно е избран во наставно-научно звање доцент. 

5. Потврда за познавање на најмалку еден странски јазик издадена од British Council 
според Common Europe Framework of Reference for Languages (CEFR), English Language 
Training Course at Level B2 и English Language Training Course at Level B2+.  

6. Повеќе од 14 години е активно вклучен во изведување на високообразовна дејност. 

7. Има позитивна оценка од самоевалуацијата. 
 

I Наставно-образовна дејност 

Кандидатот доцент д-р Александар Петровски, во 2007 е избран како помлад ассистент, а во 
2010 година е избран за соработник во наставно научна област географски науки и во 2013 е 
реизбран во научното поле географија, научна област: Картографија и Регионална географија, а 
во 2017 година е избран за доцент во наставно научното подрачје на „Природно - математички 
науки“, во наставно научната област „Картографија, Регионална географија и ГИС“. 

Има објавено повеќе научни и стручни трудови во земјата и во странство од областите што се 
предмет на неговиот интерес. Кандидатот одлично го познава англискиот јазик и има одлични 
познавања од компјутерската техника, вклучувајчи и познавање со повеќе компјутерски алатки 
(АrcGIS и QGIS итн.). 

Кандидатот доцент д-р Александар Петровски, е активно ангажиран со предавања на повеќе 
предмети на Воената академија и на други универзитети, меѓу кои и за следните предмети:  

Прв циклус на студии: Применета Топографија и Географија; Хидрологија со феноменологија 
на поплави; Информациони системи и софтверски алатки во системот за кризен менаџмент, 
заштита и спасување, Типологија на цивилни несреќи и катастрофи, методологии за процена и 
мапирање, Планирање на подготовки за справување со цивилни ризици и опасности и СОП, 
Запречување и совладување на пречки, Тактика на инженерија, Геолошки хазард и лизгање на 
земјиште, Утврдување, Метеорологија, ГИС, и други предмети надвор од Воената академија.  

На втор циклус на студии на ВА по предметот: Меѓународни односи и сајбер безбедност.  

Кандидатот доцент д-р Александар Петровски има позитивна оценка од самоевалуацијата 
спроведена од Комисијата за самоевалуација на Воената академија. 

Во времето на академскиот ангажман како доцент кандидатот има остварено успешна 
наставно-образовна и научноистражувачка дејност изразена преку:  

- редовно одржување на предавања и вежби по горенаведените предмети, како и различни 
поканети и пленарни предавања на разни научни и стручни активности; 

- објавени 18 научни и стручни трудови, скрипти; 

- учества на меѓународни конференции и собири (презентирање на трудови, поканети 
предавања); 

- менторства на дипломски трудови; 

- учество во комисии за одбрана на дипломски и магистерски трудови; 
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- учество во научни и стручни проекти и сл. 

II Научно-истражувачка дејност 

Во прилог на документацијата за избор, а согласно со Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, кандидатот доцент д-р Александар Петровски ги достави во прилог следните 
трудови кои се објавени во последните 5 години, од неговиот последен избор: 

 

Објавени трудови во последните 5 години оригинални научни резултати, објавени во 
зборник на трудови на научен собир: 

1. Aleksandar PETROVSKI, Bogatinov D, Boskovski D. (2017) GIS IN ARMY: USAGE OF GIS IN 
SHOOTING WITH WEAPON IN PURPOSE TO MINIMIZE RESOURCES AND MAXIMIZE THE 
RESULTS, International Scientific Conference GEOBALCANICA, pp. 105-109. 

2. Aleksandar PETROVSKI, Nenad Taneski, “APPLICATION OF GIS IN CRISIS SITUATION – ARMY 
AND CRISIS RESPONSE”, IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SAFETY AND CRISIS 
MANAGEMENT – THEORY AND PRACTISE SeCMan”, Obrenovac, R. of Serbia 2018,  

3. Aleksandar PETROVSKI, Nenad Taneski, Dimitar Bogatinov (2019) GEOGRAPHY IN 
GEOSPATIAL INTELLIGENCE - C4IRS AND CYBER SECURITY, Proceedings/5th International 
Scientific and Professional Conference “Security and Crises Management– Theory and 
Practice SeCMan 2019” 64-72. 

4. Borche Chamisnksi, Nenad Taneski, Aleksandar PETROVSKI, (2020)“USE OF WEAPONIZED 
UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV’S) SUPPORTED BY GIS AS A GROWING TERRORIST 
THREAT” International Conference of the occasion of the sentential anniversary of the 
faculty of philosophy in Skopje, Science and society contribution of humanities and social 
science, Struga, September 2-5, 2020, 553-565. 

5. Aleksandar PETROVSKI, Nenad Taneski, Jugoslav Ackoski (2020) GIS IN CRISES 
MANAGEMENT USE OF SMART PHONE GIS APPLICATION IN THE EVENT OF NATURAL 
DISASTER, First International Scientific Conference, Environmental protection and disaster 
RISKs , Sofia“, 249-258. 

 

Трудови во меѓународно научно списание: 

6. Drage Petreski, Andrej Iliev, Elena B.Trajanoska, Lazar Gjurov и Aleksandar Petrovski (2018), 
“Improved technical characteritics of the MI – 8/17 in the army of FYR Macedonia”, 
VOJNOTEHNIČKI GLASNIK / MILITARY TECHNICAL COURIER, 2018, Vol. 66, Issue 1, p.122-142. 
ISNN 0042-8469, e-ISNN 2417-4753.  

7. Aleksandar PETROVSKI, Nenad Taneski (2019) “One belt one road – how does it affect the 
eurasian economic and security issue”, Contemporary Macedonian Defence, Volume 37, 
p.69-77, Decembar, ISNN 1409-8199, e-ISNN 1857-887X. 

8. Aleksandar PETROVSKI, Marko Radovanovic (2021) “Application of detection 
reconnaissance technologies use by drones in collaboration with C4IRS for military 
interested”, Contemporary Macedonian Defence, Volume 40, p.117-126, June, ISNN 1409-
8199, e-ISNN 1857-887X. 

9. Marko Radovanovic, Aleksandar Milic, Aleksandar Petrovski (2021), “Analysis of accuracy 
and precision of shooting with home made automatic rifles using the AHP Method”, 
VOJNOTEHNIČKI GLASNIK / MILITARY TECHNICAL COURIER, 2021, Vol. 71, Issue 1, p.30-37. 
ISNN 1820-0206, e-ISNN 2417-4753. 
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Трудови објавени во зборник од трудови на стручен собир 

10. Александар Петровски, Димитар Богатинов (2018) “Cистем за донесување на одлука 
за употреба на воени сили базиран на напредни информатички технологии”, Деветта 
меѓународна научна конференција, „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 
Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе, 
Р. Македонија. 

11. Ненад Танески, Александар Петровски (2018) “Mass migration as Asymmetric threat to 
the National Security and Democratic states” International scientific conference “Migrant 
and refugee and crisis in a globalazed world: responsabilities and responses”, 05-07 
Septembar, Ohrid, ISBN 978-608-238-156-5. 

12. Ненад Танески, Билјана Каровска – Андоновска и Александар Петровски (2019) 
“Modern platforms on the Internet as a instrument of power in hands of violent religious 
extreme organization” 2-nd International Scientific Conference MILCON'19, Skopje. 

13. Танески Ненад, Александар Петровски и Синиша Витановски (2020) “The place and role 
of the intelligence and counterintelligence services”. In: The Euro- Atlantic values in the 
Balkan countries, 22-24 Sept 2020, Ohrid.  

14. Танески Ненад, Александар Петровски (2020) “The role of intelligence from human 
sources in the fight against terrorism”. Knowledge - International Journal Scientific Papers, 
41.5 (5). pp. 923-929. ISSN 2545-4439. 

15. Рабим Мустафоски, Југослав Ачковски, Бобан Темелковски и Александар Петровски, 
(2020), “Increased influence of social networking services in everyday social interactions 
during the pandemic situation“, 2nd International Conference on Cyber Hygiene & Conflict 
Management in Global Information Networks, Киев-Лиев. 

16. Aleksandar PETROVSKI, MsC Marko Radovanovic, Milan Samopjan (2021) “Possibility of 
implementation of drons in mortar units in order to increase the efficiency of fire support 
units” International DQM Scientific Conference - ICDQM 2021, Prijevor. 

17. Saso Danevski, Aleksandar Petrovski (2021), Crucial importance of regular physical activity 
in times of a pandemic” International Conference on Social Sciences and Humanities (IBU-
ICSSH21), Skopje.  

18. Aleksandar Petrovski, Saso Danevski, Toni Stojanovski (2021), “Мigration challenges for 
security of the republic of north macedonia and way out” International Conference on 
Social Sciences and Humanities (IBU-ICSSH21), Skopje. 

 

Кандидатот доцент д-р Александар Петровски е член во уредувачки одбор на меѓународни 
конференции и има извршено и рецензија на повеќе трудови за меѓународни конференции: 

19. Second International Scientific Conference, MILCON’19, 2019, Skopje (член и рецензент) 
20. First International Scientific Conference, Environmental protection and disaster RISKs , 2020, 

Sofia (член и рецензент); 

 

III Стручно-апликативна дејност и организационо-развојна дејност  

Во поглед на професионалното ангажирање и планско-програмските активности на 
кандидатот, треба да се истакне дека д-р Александар Петровски бил член и активно учествувал 
во работата на повеќе работни групи формирани од Министерството за одбрана. 

Кандидатот, исто така, учествувал и во повеќе работни групи, комисии и активности во Воената 
академија, како што е активно учество на летниот кампус, учество во работната група за 
изготвување на елаборати за акредитација за прв и  втор циклус. Кандидатот е избран за 
ментор на 23-та класа питомци на Воената академија. 

https://eprints.ugd.edu.mk/24388/
https://eprints.ugd.edu.mk/24388/
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Тој во периодот од неговиот избор учестувал на неколку стручни и стручно-специјалистички 
обуки како дел од организацискиот одбор и како поканет предавач. Како предавач и 
организатор е ангажиран на следните активности: 

21. Пленарно предавање на стручен семинар на професори по Географија при Македонско 
географско друштво во Скопје, 2017 година; 

22. Организатор на специјализирана обука курс – Основна обука за ГИС  – основно ниво 
2020 година; 

 

Кандидатот д-р Александар Петровски е ангажиран и во повеќе комисии и работни тела 
формирани од страна на Министерството за одбрана и тоа: 

23. Член на работна група во Министерството за одбрана за изработка на топографски 
карти за потребите на Армијата согласно НАТО стандардите; 

24. Член на работна група формирана од АКН за изработка на Студија за избор на нова 
државна картографска проекција на РСМ; 

25. Член на експертска група во Министерството за одбрана за стандардизација на НАТО 
стандард за топографски карти. 

26.  Член на група во Министерството за одбрана за популаризација на Армијата во 
средните училишта.  
 

Кандидатот д-р Александар Петровски е ангажиран на неколку научни проекти и тоа: 

27. Учесник во CEI Know-How Exchange Programme проектот GECCOSPARK (Promoting 
geological, ecological and cultural heritage through sustainable development and creation of 
geo-parks) бр. 1206.006-19; 

28. Учесник во проектот РЕЗИЗТАНТ акт број 07-80/1 од 18.03.2021 година и согласно 
одлука на ННС на ВА со акт број 02-11/22 од 19.03.2021 година. 
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IV ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Рецензентската комисија ја разгледа пријавата и поднесените документи на доцент д-р 
Александар Петровски и констатира дека кандидатот има широко поле на научно и стручно 
интересирање, со посебна нагласка на сферата на Гeoграфијата и Географско Инфорамициски 
системи, како и значајни постигнувања во научно-истражувачката дејност. Своите 
согледувања, научни и стручни анализи на значајни прашања и проблеми, кандидатот 
успешно ги презентира во своите научни и стручни трудови како и преку учеството на научни и 
стручни расправи. 

Кандидатот доцент д-р Александар Петровски покажува значајни резултати во реализацијата 
на обврските во наставно-образовната дејност, преку неговото учество во изведувањето на 
наставата.  

Врз основа на биографските податоци за кандидатот и презентираните согледувања за 
неговите постигнувања може да се заклучи дека станува збор за кандидат со особено 
истакнати квалитети и желба за понатамошно збогатување на своите знаења. Тој добро ја 
познава методологијата на наставно-научната работа, која ја збогатил со теоретски и стручни 
познавања и работното искуство.  

Имајќи ги во предвид постигнувањата на кандидатот во наставно-образовната дејност и во 
научно-истражувачката работа, како и фактот дека ги исполнува условите предвидени 
Согласно со Законот за високо образование и Правилникот за единствените критериуми и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на УГД во 
Штип, кандидатот ги исполнува условите за избор во наставно научно звање - вонреден 
професор 

Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на 
Наставнонаучниот совет на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски" – Скопје, 
придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, да го избере кандидатот д-р 
Александар Петровски во звањето вонреден професор за научните области: картографија, 
регионална географија и воени науки и вештини.  

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

1. д-р Благоја Маркоски, редовен професор, претседател с.р. 
2. д-р Олгица Димитровска, редовен професор, член с.р. 
3. д-р Јове Д. Талевски, редовен професор, член с.р. 



1903 

 

ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

Ред. 
Бр. 

Наставно-образовна дејност  

Поени 

Во земјата Во странство 
Вкупно 

Број Поени Број Поени 

1 Избор во звање помлад асистент 1 10 / / 10 

2 Избор во звање асистент/соработник 2 15 / / 30 

3 Избор во звање доцент 1 30 / / 30 

Вкупно 70 

Ред. 
Бр. 

Наставно-образовна дејност  

Поени 

Во земјата Во странство 
Вкупно 

Број Поени Број Поени 

1 

Научен труд објавен во списание со 
ИФ (прв автор, втор автор, останати 
автори) 

1 прв автор, 2 останати автори (р.б. [-
]- [-] – СЦИ)  

Прв автор Останати автори  

/ / / / / 

2 

Труд со оригинални научни 
резултати, објавени во зборник од 
трудови на научен собир (р.б. [1]- [5] 
– во земјава)  

2 2 3 3 13 

3 Одбранета докторска теза 1 8 / 8 8 

4 Одбранет магистерски труд 1 4 / 4 4 

5 

Член на организационен или научен 
одбор на научен собир 

(р.б. [19-20]) 

2 1 1 2 4 

6 

Рецензент на научен труд 
(СЦИ/ЦА/останати) 

(р.б. [19]- [20]) 

1 1 5 1 6 

7 

Учесник во научен проект  

(максимум во три проекти) 

(р.б. [27-28]) 

1 2 1 3 5 

Вкупно 40 

 



1904 

 

 

Ред. 
Бр. 

Наставно-образовна дејност  

Поени 

Во земјата Во странство 
Вкупно 

Број Поени Број Поени 

1 
Труд во стручно (научно-популарно) 
списание (р.б. [6]-[9]) 

2 2 2 6 16 

2 
Труд објавен во зборник од трудови 
на стручен собир (р.б. [10-18]) 

6 2 2 3 18 

3 
Председател на организационен или 
програмски одбор на стручен собир 
(р.б. [22]) 

1 2 / 3 2 

4 
Учесник во научен проект (максимум 
во три проекти) (р.б. [27-28]) 

2 5 / 8 10 

5 
Пленарно предавање на стручен 
собир (р.б. [21]) 

1 2 /  2 

6 
Член на универзитески или владини 
тела (р.б. [23-26]) 

4 5 / / 20 

7 Член на факултетски орган, комисија 41 2 / / 82 

8 
Класен раководител – Ментор на 23 
класа, согласно со ЕКТС (за четири 
години) 

1 4 / / 4 

Вкупно 154 

ВКУПНО 264 

 

 

 

 

 

 


