


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ц Е Н З И Ј А 

 

на ракописот за учебник ,,ОСНОВИ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ И ЗАКАНИ” од д-р Оливер 

Андонов, вонреден професор на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје 

 

 

Врз основа на член 141 од Статутот на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски” - 

Скопје, Правилникот за организирање и остварување на издавачка дејност во Министерството 

за одбрана, бр. 01-7696/1 од 31.12.2019 година и Годишниот план за издавачка дејност на 

Воена академија за 2022 година, Наставно-научниот совет на Воената академија на 17-та 

седницата одржана на 19.08.2022 година, донесе одлуки број 02-11/216 од 25.08.2022 година и 

02-11/217 од 25.08.2022 година за избор на следните рецензенти:  

 

1. д-р Славко Ангелески, редовен професор– Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Воена 

академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје 

2. д-р Стојан Кузев, редовен професор - (во пензија) Европски универзитет „Република 

Македонија“ – Скопје 

  

за изготвување на извештај - рецензија на приложениот ракопис за учебник „ОСНОВИ НА 

ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИТЕ И ЗАКАНИТЕ“ од авторот  

д-р Оливер Андонов, вонреден професор, наменет за студентите од прв циклус на студии при 

Воена академија - Скопје. 

 

По прегледот на ракописот, рецензентите до Деканската управа на Воената академија го 

поднесуваат следниот:  

  

И З В Е Ш Т А Ј 

Општи податоци за ракописот: Ракописот од авторот д-р Оливер Андонов е конципиран и 

пишуван според дел од Наставниот план и програма за дел од предметот Систем за управување 

со кризи и заштита и спасување, кој е задолжителен предмет за студентите и се изучува во 

втора година (3 семестар) на прв циклус на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило 

Апостолски”- Скопје со вкупен фонд на часови 45 од кои 30 часа предавања и 15 часа вежби, 

како и за дел од предметот Справување со катастрофи и намалување на ризици, кој е 

задолжителен предмет за студентите и се изучува во трета година (5 семестар) на прв циклус 

на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје со вкупен фонд на 

часови 60 од кои 30 часа предавања и 30 часа вежби, а кои предмети се од студиската програма 

„Кризен менаџмент, заштита и спасување“. 

Ракописот кој е доставен до рецензентите претставува материјал преку кој 

питомците/студентите ќе добијат целосни сознанија за предметната материја и преку кој 

целосно ќе се реализираат барањата на предметната програма.  

 

Податоци за обемот на ракописот: Содржината на ракописот е претставена во текст од 115 

страници, пишуван со големина на букви 12 во Times New Roman на Б5 формат со нормален 

проред. Користената литература е претставена со 15 релевантни библиографски единици, во 

најголем дел литература од меѓународни издавачки куќи која ги покрива подрачјата на 

проценката на ризиците и заканите што се третирани во трудот, како и користени документи и 

веб страници што претставува додаток на користената библиографија. Учебникот содржи 12 

шеми и 6 табели кои се во контекст на текстуалниот дел и придонесуваат кон појаснување и 

подобро разбирање на материјалот.  

Ракописот е подготвен според стандардна методологија, а неговиот обем и содржина ги 

задоволува критериумите за учебник по дел од предметите Систем за управување со кризи и 

заштита и спасување и Справување со катастрофи и намалување на ризици. Обемот на трудот 

и неговата содржина ги задоволува критериумите според бројот на часови предвидени во делот 

за проценка на ризиците и заканите во наведените предмети и според одредбите од 

Правилникот за единствените основи за остварување на издавачката дејност на Универзитетот 



„Гоце Делчев" - Штип. Обемот и содржината на ракописот се соодветни со Правилникот за 

организирање и остварување на издавачка дејност во Министерството за одбрана. Соодветно 

на тоа, сметаме дека овој ракопис е целосно и соодветно прилагоден за потребните на 

студентите од прв циклус студии при Воена академија во Скопје, а препорачуваме негова 

употреба и во други предмети за потребите на питомците според проценката на предметните 

наставници.   

Понудениот ракопис е неопходен за да се овозможи на студентите да ги совладаат наведените 

предмети теоретски и практично, како и да ги постигнат дефинираните цели во предметната 

програма предвидена за двата предмети. Учебник што обработува иста содржина на Воената 

академија досега не е објавен. 

 

Oпис на содржината: Ракописот е напишан на едноставен јазик со примена на лесно 

разбирлива терминологија. Во него се обработува дефинирањето и појмовното определување 

на ризиците и заканите, моделите на проценка на ризиците и заканите и поврзаноста на 

проценката на ризиците и заканите со теоријата на игра како корисна алатка во проценката на 

ризиците и заканите. Материјата е структурирана во 5 поглавја, и тоа: Дефинирање на 

поимите; Модели, методи, предвидувања и прашања при проценката на ризиците и заканите; 

Анализа на ризикот, идентификација, веројатност и негова проценка; Анализи и планови за 

одговори на ризиците и заканите; Теорија на игра (или соодветни знаења за точна проценка и 

анализа), како и предговор, вовед и заклучок на учебникот. 

Во првото поглавје, обработени се основните поими и дефиниции од областа на ризиците и 

заканите, како и дефинирањето на потребата од безбедност (безбедност за кого и за што?). Во 

второто поглавје се разгледува моделите и методите за предвидување на ризиците и заканите, 

како и прашањата кои се поставуваат за проценка на ризици и закани. Третото поглавје, ја 

разработува анализата на ризикот, неговата идентификација и веројатноста за појава на ризик и 

закана и можноста за негова проценка. Во четвртото поглавје, се разгледува можноста за 

соодветни одговори на ризиците и заканите врз основа на анализите и плановите за справување 

со ризиците и заканите, при тоа се дадени некои примери на модели и примери во однос на 

Македонија. Во петтото поглавје, кое е завршен дел на учебникот вклучено е значењето на 

теоријата на игра како составен дел неопходен за практична обука за создавање анализа и 

проценка на ризици и закани и теориско знаење неопходно за соодветни анализи и проценки на 

разни видови на ризици и закани.  

Овој материјал, освен за студентите на Воената академија, претставува корисен наставен 

материјал и за питомците, но сите припадници на Армијата, лица вклучени во областа на 

безбедноста и кризниот менаџмент, заштитата и спасувањето, државните институции како и 

поширок круг на заинтересирани читатели на основно ниво на запознавање со проценката на 

ризиците и заканите. 

 



З А К Л У Ч О К 
 

Ракопис за учебник „ОСНОВИ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ И ЗАКАНИ“ од авторот д-р 

Оливер Андонов, вонреден професор, во целост ги задоволува потребите на Наставниот план и 

програма по дел од предметите Систем за управување со кризи и заштита и спасување и  

Справување со катастрофи и намалување на ризици за студентите/питомците на прв циклус на 

студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје. Материјата во 

ракописот е елаборирана на начин кој е во согласност со потребните стандарди за 

универзитетски учебник. Врз основа на понудената содржина и оценката за квалитетот и 

соодветноста на третираните теми релевантни на областа, Рецензентската комисија оценува 

дека поднесениот ракопис од авторот д-р Оливер Андонов, вонреден професор, под наслов 

„ОСНОВИ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ И ЗАКАНИ“ одговара на критериумите за квалитет и 

прилагоденост на наставните планови и програми. Соодветно на тоа предлагаме на Деканската 

управа на Воена академија - Скопје:   

 

1. Да го прифати Рецензентскиот извештај на предложениот ракопис под наслов 

„ОСНОВИ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ И ЗАКАНИ“ изготвен од авторот д-р Оливер 

Андонов, вонреден професор.  

2. Да го одобри издавањето и користењето на ракописот „ОСНОВИ НА ПРОЦЕНКА НА 

РИЗИЦИ И ЗАКАНИ“ изготвен од авторот д-р Оливер Андонов, вонреден професор, 

како учебник по дел од предметите „Систем за управување со кризи и заштита и 

спасување и  Справување со катастрофи и намалување на ризици“ од прв циклус на 

студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски”- Скопје. 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

проф. д-р Стојан Кузев с.р. 

проф. д-р Славко Ангелески с.р. 

 


