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КОРИСТЕНИ ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ 

 

Елаборатот за акредитација на студиските програми за втор циклус на студии по одбранбено-

безбедносни ресурси е изработен во согласност со одредбите на: 

 Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ, бр. 35 од 14.03.2008 год.) и неговите 

измени и дополнувања (Сл. Весник на РМ, бр. 17 од 11.02.2011 год, Сл. Весник на РМ, бр. 

115 од 31.08.2010 год., Сл. Весник на РМ, бр. 99 од 5.08.2009 год., Сл. Весник на РМ, бр. 83 

од 3.07.2009 год., Сл. Весник на РМ, бр. 26 од 24.02.2009 год. и Сл. Весник на РМ, бр. 103 од 

19.08.2008 год) 

 Закон за Воена академија (Сл. Весник на РМ, бр. 83 од 03.07.2009 год.) 

 Статут на Воената Академија бр. 07-876/1 од 17.10.2011 година 

 Правилникот за организација, работата, начинот на одлучување, методологијата, постапката за 

акредитација, критериумите и стандардите за акредитација, како и други прашања во врска со 

работата на Одборот за акредитација на високото образование на Република Македонија 

 Статутот на УГД од 2009 година 

 Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од 

првот, вториот и третиот циклус на студии (Сл. Весник на РМ, бр. 25 од 28.02.2011 год.) и 

Правилникот за измени и дополнувања на истиот Правилник од 31.10.2011 год. 
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

Назив на високообразовна 

установа 

Универзитет „Гоце Делчев" во Штип 

Воена акедемија „Генерал Миахило Апостолски" - Скопје 

- придружна членка - 

Седиште ул. Васко Каранѓелески, бб, 1000 Скопје 

Вид на високообразовната 

установа 
Самостојна високообразовна институција 

Податоци за основачот  Собрание на Република Македонија 

Податоци за последната 

акредитација 
Првпат 

Студиски програми од 

трет циклус што се 

реализираат во единицата  

Докторски студиски програми:  

- Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи 

 

Студиски и 

научноистражувачки 

подрачја за кои е добиена 

акредитација 

 

Единици во состав на 

високообразовната 

установа 

Придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

Податоци за просторот 

наменет за изведување на 

наставната и 

истражувачката дејност 

1. Вкупна површина (бруто простор) 

   (простор за изведување настава и  

дворна површина) ..... 28585 м
2 

2. Вкупна површина на просторот за 

    изведување на настава (нето простор)   ....... 8585 м
2 

3. Број на предавални и амфитеатри со вкупен број 

    на седишта .......... 13 со вкупен број на седишта 429 

4. Број на компјутерски училници со вкупен број 

    на седишта ............. 4 со вкупен број на седишта 80 
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Ред 

бр. 

Видови  дидактички 

простор 

број на ознака 

Број на 

простории 

Површина 

во М2 

Вкупен 

капацитет 

на 

седишта 

1. 
Предавални и 

амфитеатри 
13 1215 429 

 54/Амфитеатар 1 94 70 

 
54/Мултимедијална 

сала 
1 12 / 

 55/1 1 38 23 

 55/2 1 30 9 

 55/3 1 87 47 

 55/ВНГ кабинет 1 120 35 

 55/Свечена сала 1 94 25 

 56/1 1 70 43 

 
56/Лабораторија 

Англиски 
1 70 18 

 56/КША 1 94 30 

 57/1 1 121 47 

 57/2 1 121 52 

 Хемиска лабораторија 1 150 30 

2 
Компјутерски 

училници 
4 267 60 

 
57/Компјутерска 

училница 
1 79 20 

 
55/1 Компјутерска 

училница 
1 38 10 

 
55/Компјутерска 

училница 
1 50 15 

 
55/Компјутерска 

училница - КША 
1 100 15 

 

Податоци за опремата 

за изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

1. Број на компјутерски училници со капацитет на 

    компјутерски работни места............  

    4  (четири) училници со вкупно раб. места - 60 

2. Опрема за изведување на настава од областа на сајбер 
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безбедноста и дигиталната форензика инсталирана на 15 компјутерски 

работни места ............  

    Искористен е софтвер од отворени извори, како и сетот на алатки 

Kali Linux i Bactrack 5 кои вклучуваат мношто на алатки за сајбер 

безбедност и дигитална форензика 

3. Опрема за изведување на настава од областа накомпјутерски 

мрежи и системи инсталирана на 15 компјутерски работни места 

......... 

    Искористен е софтвер од отворени извори,меѓу кои и OPNET IT 

Guru Academic Edition и Cisco Packet Tracer 

5. Број на кабинети и лаборатории за изведување 

    практична настава            ................................................ 3 

4. Друга опрема за вршење на високообразовна дејност 

Опрема за презентирање: 

                   Лаптоп       .........................................................18 

                   LCD проектор     ...............................................11 

                   LCD телевизор     ..............................................4 

Број на студенти за 

кои е добиена 

акредитацијата 

Број на студенти ..................................1 година по 50 студенти 

Број на лица во 

наставно-научни, 

научни и наставни 

звања 

Структура на наставничкиот кадар по наставно научни, научни, 

наставни и соработнички звања 

Редовен професор – 2 

Вонреден професор – 6 

Доцент – 9 

Оптеретеноста на наставничкиот кадар е согласно законските 

одредби (не повеќе од 4 предмети по семесатр) 

Број на лица во 

соработнички звања 

Структура на соработничкиот кадар по наставно научни, научни, 

наставни и соработнички звања 

 Соработници – 8 

Внатрешни 

механизми за 

обезбедување и 

контрола на 

квалитетот на 

студиите 

 развојот на наставните содржини,  

 реализацијата на наставниот процес,  

 оценувањето на студентите,  

 Оценка на квалитетот на наставата од страна на студентите 

со анкети на крајот од секој семестер за секој предмет,  

 Оценка на квалитетот на студиската програма од страна на 

студентите при доделување на дипломата и  

 други процедури кои се однесуваат на ресурсите и 

логистиката на наставниот процес.  
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Податоци за последната 

спроведена надворешна 

евалуација на 

установата 

Се уште не е спроведена надворешна евалуација на установата 
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1а. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на студии согласно со 

Уредбата за националната рамка на високо-образовните квалификации  

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање во научните полиња: Одбрана, 

Безбедност, Образование, Организациони науки и управување 

(менаџмент), Правни науки, Политички науки, Животна средина, 

Воено технички науки, Економски науки, кое се надградува врз 

претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во 

доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и 

критички перспективи во научното поле според соодветна 

методологија. 

Разбирање на одредена област и познавање на 

тековните прашања во врска со научните истражувања и 

новите извори на знаење. 

Покажува знаење и разбирање за разни теории, методологии. 

Приме-на 

на знае-

њето и 

разби-

рањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин 

што покажува професионален пристап во работата или 

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни области. 

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките 

на полето на студирање. 

 

Способ-ност 

за проценка 

Способност за прибирање, анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи, концепти од 

релевантни податоци. 

Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 

личните, општествените, научните и етичките аспекти. 

Способност да оценува теоретски и практични 

прашања, да дава објаснување за причините и да избере 

соодветно решение. 

Комуни-

кациски 

вештини 

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 

и со нестручната јавност, за информации, идеи, 

проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 

и опсегот на задачата се јасно дефинирани. 

Презема поделена одговорност за колективни резултати. 

Способност за независно учество, со професионален 

пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни 

дискусии. 

Вештини на 

учење 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 

стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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1б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од 

учењето за поединечна студиска програма согласно со Уредбата за националната рамка 

на високо-образовните квалификации 

1б-1. Докторска студиска програма: НАЦИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ И 

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

Знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња: Одбрана, 

Планирање на одбрана и заштита, Цивилна одбрана, 

Управување и командување, Воени доктрини; Безбедност, 

Методологија на истражувањето, Интегрална безбедност; 

Образование, Методика, Андрагогија; Организациони науки и 

менаџмент, Наука за организацијата, Менаџмент системи, 

Стратешки менаџмент, Меѓународен менаџмент, Логистика, 

Управување со човечки ресурси, Правни науки, Меѓународно 

јавно право, Право на Европската Унија, Меѓународни односи и 

историја на дипломатијата, Човекови права и слободи; 

Политички науки, Политички системи, Дипломатија; Воено 

технички науки, Применета математика и математичко 

моделирање и симулации, Компјутерска техника и моделирање; 

Економски науки, Применета економија, Економика на 

претпријатија; кое се надградува врз претходното образование 

и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, 

практични, концептуални, компаративни и критички 

перспективи во научното поле според соодветна методологија. 

Разбирање на одредена област и познавање на 

тековните прашања во врска со научните истражувања и 

новите извори на знаење. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин 

што покажува професионален пристап во работата или 

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми во предметните научни области. 

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во 

рамките на полето на студирање. 

Способност за проценка Способност за прибирање, анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи, концепти од 

релевантни податоци. 

Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 

личните, општествените, научните и етичките аспекти. 

Способност да оценува теоретски и практични 

прашања, да дава објаснување за причините и да избере 

соодветно решение. 

Комуникациски вештини Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, 

и со нестручната јавност, за информации, идеи, 

проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 

и опсегот на задачата се јасно дефинирани. 

Презема поделена одговорност за колективни резултати. 

Способност за независно учество, со професионален 

пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни 

дискусии. 

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 

стекнување понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНО - 

НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА, ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ 

НА САМОСТОЈНАТА ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА ИЛИ НАУЧНИОТ СОВЕТ 

НА НАУЧНАТА УСТАНОВА 
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2A. СОГЛАСНОСТ НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 

НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА 

СТУДИИ-ДОКТОРСКИ  СТУДИИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА - СКОПЈЕ  

И АНЕКС НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 

НА СТУДИИ-ДОКТОРСКИ  СТУДИИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА - 

СКОПЈЕ 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

ОДНОСНО  СОВЕТОТ НА НАУЧНАТА УСТАНОВА 
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4. НАУЧНО- ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ, КАДЕ 

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Подрачје: Општествени науки 

Поле: Одбрана и техничко-технолошки науки 

Област: Интегрирана безбедност 

Програмата има интердисциплинарен карактер и овозможува студиски пристап кон 

националната и меѓународната безбедност и меѓународните односи од различни научни, 

подрачја,  области и полиња. На студентите програмата ќе им овозможи да стекнат основа за 

самостојна научно истражувачка развојна и креативна дејност во научното подрачје 

општествените науки, научното поле одбрана и научната област интегрирана безбедност. 

 

Докторска студиска програма: НАЦИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ И 

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

Одбрана, Планирање на одбрана и заштита, Цивилна одбрана, Управување и командување, Воени 

доктрини; Безбедност, Методологија на истражувањето, Интегрална безбедност; Образование, 

Методика, Андрагогија; Организациони науки и менаџмент, Наука за организацијата, Менаџмент 

системи, Стратешки менаџмент, Меѓународен менаџмент, Логистика, Управување со човечки 

ресурси, Правни науки, Меѓународно јавно право, Право на Европската Унија, Меѓународни односи и 

историја на дипломатијата, Човекови права и слободи; Политички науки, Политички системи, 

Дипломатија; Воено технички науки, Применета математика и математичко моделирање и 

симулации, Компјутерска техника и моделирање; Економски науки, Применета економија, 

Економика на претпријатија; 

5. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ТРЕТ ЦИКЛУС) 

Ниво во Националната 

рамка на 

високообразовните 

квалификации 

Високо образование 

Ниво во Европската рамка 

на високообразовни 

квалификации 

VIII 
 Трет циклус на студии - 

Докторски студии 
8 

6. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

- Студиските програми за школување студенти во Воената академија е конципирана  со цел да 

обезбеди оспособување на кадри по повеќе насоки за потребите на Министерството за одбрана и 

Армијата на Р. Македонија, Центарот за управување  со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, 

Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Дирекцијата за 

безбедност на класифицирани информации, Агенцијата за разузнавање, приватниот сектор 

(корпоративната безбедност)  и други институции. 

- Процесот на едукација на офицерскиот кор на Армијата, државни службеници и вработени во други 

институции, покрај тоа што ќе биде базиран на националните потреби, ќе биде базиран и на 

меѓународните потреби, со што се врши афирмација на Република Македонија на меѓународно ниво.  

7. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

- Докторските студиските програми се со траење од 3 години (6 семестри). 
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8. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

- Во докторските студиски програми опфатени со овој елаборат студентот се стекнува со 180 кредити,  

9.  НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ  

- Воената академија се финансира согласно Законот за Воена Академија. Финансирањето на 

универзитески студии од Трет циклус (докторат) ќе биде обезбедено на други начини: 

 Потполно или делумно финансирање на одредени кандидати од страна на буџетите на 

различни владини институции и дирекции за конкретна проблематика. 

 Потполно или делумно финансирање на одредени кандидати од страна на деловниот сектор за 

конкретна проблематика. 

 Самофинансирање на заинтересираните кандидати. 

Наставно-научниот совет на Воената академија, на предлог од Деканската управа, а по претходна 

согласност на министерот за одбрана, секоја година го утврдува износот на финансиски средства 

потребни за следење на наставата и комплетирање на универзитетските студии од Трет циклус. Во 

интерес на своите студенти Воената академија ќе одреди прифатлива и реална цена на 

универзитеските студии од Трет циклус. 

10. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

- Условите за запишување на универзитески студии од Трет циклус (докторат) се утврдуваат за секоја 

студиска програма засебно. Со конкурсот за запишување што го објавува Министерството за одбрана 

се пропишани условите и критериумите за запишување на кандидатите за универзитески студии од 

Трет циклус. Основни услови се: кандидатите треба да се државјанин на Р. Македонија, да имаат 

завршено соодветни универзитески студии од Втор циклус во траење од најмалки 2 семестри и имаат 

освоено најмалку 300 кредити (ЕКТС).  

Конкурсот покрај условите и критериумите за упис содржи и: број на кандидати, постапка за 

спроведување, рокови за пријавување, полагање и запишување. 

11. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СОГЛАСНО 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

НА ЕДИНИЦАТА, БРОЈ НА ПРЕДВИДЕНИ ПРЕДМЕТИ И 

СТЕКНАТИ КРЕДИТИ, КАКО И БРОЈ НА КРЕДИТИ СТЕКНАТИ СО 

ИЗРАБОТКАТА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 

Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети за Втор циклус на 

универзитетски студии - ДОКТОРАТ 

Семестар 
Задолжителни 

предмети 
Изборни предмети 

10% слободен 

избор 
Вкупно 

ВКУПНО 4 50% 3 37% 1 13% 8 

Табела 1а. Структура на студиската програма за III циклус на универзитетски студии - ДОКТОРАТ 

Ред. 

бр. 
Вид наставни предмети 

Број на 

предмети 

Број на 

ЕКТС * 
Застапеност 

1. Задолжителни предмети 4 32 50% 

2. Изборни премети 3
 

21 37% 

3. 
Универзитески - изборни 

предмети 
1*** 7 13% 

3. Проектен истражувачки труд  30  

4. Докторски труд  90  
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 ВКУПНО: 8 180 100% 

 * 1 кредит = 30 наставни часови 

 ** Од понудените 4 изборни предмети, студентот избира 2. 

 *** Од понудените 2 универзитетски - изборни предмети, студентот избира 1. 

Во третиот семестар се предвидува изработка на пилот истражувачки труд - докторски проект во 

соработка со менторот на кандидатот. Врз основа на ова истражување ќе се оценува и вреднува 

подобноста на кандидатот. За изработениот труд во третиот семестар се доделуваат вкупно 30 

(триесет) кредити. Овој пилот - истражувачки труд - докторски проект јавно се брани и претставува 

еден од условите за пријава на докторски труд. 

Останатите три семестри (четврти, петти и шести) се предвидени за изработка на докторска 

дисертација. За ова истражување се доделуваат вкупно 90 (деведесет) кредити. Во рамките на овие 90 

кредити, докторантот мора да обезбеди најмалку 20 кредити од додатните активности, кои во основа 

се: 

Табела 1б. Додатни активности 

Ред. 

бр. 
Додатни активности Кредити 

1. Меѓународна мобилност - најмалку еднонеделен престој 10 

2. Публикација со фактор на влијание 10 

3. Публикација во списание со меѓународна рецензија 5 

4. Публикација во зборник на трудови на меѓународен научен собир 2 

5. Публикација во зборник на трудови на домашен научен собир 1 

Табела 2. Листа на задолжителни предмети 

Реден 

Број 
Назив на предметите Семестар 

Дефиниран начин 

на избор 

1.  Национална и меѓународна безбедност 1 

Докторат  

Национална и 

меѓународна 

безбедност и 

меѓународни односи 

2.  Меѓународно право и меѓународни односи  1 

3.  
Лидерство во случај на кризи и вооружени 

конфликти 
2 

4.  
Заштита на критична инфраструктура и енергетска 

безбедност 
2 

5.  Проектен истражувачки труд 3 

6.  Докторска работа 4,5 и 6 

Табела 3. Листа на изборни предмети 

Реден 

Број 
Назив на предметите Семестар 

Дефиниран начин 

на избор 

1.  Менаџмент на човечки ресурси 1 

Докторат  

Национална и 

меѓународна 

безбедност и 

меѓународни односи 

2.  Сајбер криминалитет и компјутерска форензика 1 

3.  Контрола на  вооружувањето и пролиферација 1 

4.  
Идентификација, проценка и анализа на техничко-

технолошки ризици  
1 

5.  Пост-конфликтен менаџмент и транзиција во мир 2 

6.  
Хуманитарни операции и хуманитарна 

асистенција 
2 

7.  Еколошка безбедност и воените операции 2 

8.  Хибридни и сајбер закани 2 
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12. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

-  Според картата на високообразонтата програма дадено во точка 1 од овој елаборат. 

 

13. ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

- Според картата на високообразонтата програма дадено во точка 1 од овој елаборат. 

14.  ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ СО ИНФОРМАЦИИ 

14.1. Вовед во предметната програма 

Образованието и обуката се интегрирани во единствена студиска програма прилагодена за  

постигнување на посакуваните цели и потреби на Министерството за одбрана (МО) и Армијата на 

Република Македонија (АРМ), Системот за управување со кризи и заштита и спасување 

Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, 

Агенцијата за разузнавање, приватниот сектор (корпоративната безбедност)  и други институции. 

Профилот на студиите од Трет циклус по Национална и меѓународна безбедност и меѓународни 

односи го сочинуваат задолжителните предмети, додека изборните предмети ја вообличуваат 

насоката за која се однесуваат студиите.  

Во контекст на разбирање на сложеноста на состојбите во светот како и задачите што го 

очекуваат идниот менаџерски кадар, академскиот дел од студиската програма е 

интердисциплинарен. Исто така, ваквиот приод овозможува солидна основа, капацитет за дебата и 

корисни методи за извршување на работните задачи. Со оваа оваа програма ќе се формира високо-

стручен и научен кадар од оваа дефицитарна област и истиот ќе претставува голем придонес за 

Република Македонија имајќи во предвид фактот на малиот број оспособени млади луѓе во оваа 

научна област. 



14.1.1. ДОКТОРСКА СТУДИСКА ПРОГРАМА: НАЦИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА 

БЕЗБЕДНОСТ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

 I семестар 

Задолжителни предмети 

 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ101 
Национална и меѓународна 

безбедност 
НМБ 3+0/45 8 

2.  ZZ102 
Меѓународно право и меѓународни 

односи  МПМО 3+0/45 8 

3.  IZ103 ИЗ-1: Изборен предмет* ИЗ 1 3+0/45 7 

4.  IZ104 ИЗ-2: Изборен предмет* ИЗ 1 3+0/45 7 

ВКУПНО:  12+0/180 30 

* - Се избира еден предмет од понудените изборни предмети 

 Изборни предмети во I семестар 

Забелешка: Изборниот предмет ИЗ-1 е изборен универзитетски предмет 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  IZ1031 
ИЗ-1: Менаџмент на човечки 

ресурси 
МНЧР 3+0/45 7 

2.  IZ1032 
ИЗ-1: Сајбер криминалитет и 

компјутерска форензика 
СККФ 3+0/45 7 

3.  IZ1041 
Контрола на  вооружувањето и 

пролиферација 
КВП 3+0/45 7 

4.  IZ1042 
Идентификација, проценка и 

анализа на техничко-технолошки 

ризици 
ИПАТТР 3+0/45 7 



ДОКТОРСКА СТУДИСКА ПРОГРАМА: НАЦИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ 

И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 
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II семестар 

Задолжителни предмети 

Реден 

Број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZL201 
Лидерство во случај на кризи и 

вооружени конфликти 
ЛСКВК 3+0/45 8 

2.  ZL202 
Заштита на критична инфраструктура 

и енергетска безбедност 
ЗКИЕБ 3+0/45 8 

3.  IL203 ИЗ-2: Изборен предмет* ИЗ 2 3+0/45 7 

4.  IL204 ИЗ-3: Изборен предмет* ИЗ 3 3+0/45 7 

ВКУПНО:  12+0/180 30 

* - Се избира еден предмет од понудените изборни предмети 

** - Временски рок за изработка на докторската работа е до 2 (две) година 

 Изборни предмети во II семестар 

 

III семестар 

 

IV, V, VI Семестар 

 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  IL2031 
ИЗ-2: Пост-конфликтен менаџмент 

и транзиција во мир 
ПКМТМ 3+0/45 7 

2.  IL2032 
ИЗ-2: Хуманитарни операции и 

хуманитарна асистенција 
ХОИХА 3+0/45 7 

3.  IL2041 
ИЗ-3:  Еколошка безбедност и 

воените операции ЕБИВО 3+0/45 7 

4.  IL2042 ИЗ-3: Хибридни и сајбер закани ХСЗ 3+0/45 7 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.  ZZ301 Пилот-истражувачки труд ПИТ 900 30 

2.       

3.   ВКУПНО  900 30 

Реден 

број 
Шифра Назив на предметите Кратенка Часови 

Број на 

кредити 

1.   Докторски труд ДТ 1800 90 

2.       

3.   ВКУПНО  1800 90 



14.2. ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА ДОКТОРСКА СТУДИСКА ПРОГРАМА: 

НАЦИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

14.2.1. ПРЕДМЕТИ ВО 1. ГОДИНА, 1. СЕМЕСТАР,  

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот НАЦИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ 

2. Код ZZ101 (НМБ) 

3. Студиска програма ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 
Катедра за општествени науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/11 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. 

Наставник 

     вон. проф д-р Методија Дојчиновски, полк., 

доцент д-р Ненад Танески, потполковник 

                           вон.проф, д-р Методи Хаџи-Јанев, полковник 

9. Предуслови за запишување на предметот 
Да има завршено магистерски студии од подрачјето на општествените 

науки, или техничките науки 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  Здобивање на теоретско и практично знаење на студентите  од 

областа на националната и меѓународната безбедност, што ќе им придонесе за  високо ниво на самостојно 

согледување, анализирање и толкување на проблемите од областа на безбедноста на локално, регионално и глобално 

рамниште.  Преку реализирање на специфични образовни содржини, програмата обезбедува  разбирање на 

современите безбедносни трендови, ризиците и заканите, облиците на загорозување на националната безбедност, 

меѓународната безбедносна политика, глобалните импликации врз нациоалната и меѓународната безбедност и 

безбедносната поддршка кон остварувањето на меѓународната безбедносна политика.  

11. 

Содржина на предметната програма: Системот на национална безбедност и концепти за заштита на општеството; 

Третманот на безбедноста во стратегиските документи; Планирање на ресурсите во одбраната и одбранбена 

политика; Потсистемот за управување со кризи; Ресурси за заштита на националната безбедност; Современи 

концепти за безбедност и одбрана; Меѓународни безбедносни теории; Глобални облици на загрозување на 

меѓународната безбедност; Меѓународни безбедносни односи и создавање безбедносна политика; Местото и улогата 

на невладините организиции во меѓународната безбедност; Безбедноста во Југоисточна Европа (согледувања, осврти, 

анализи, проценки); Организации за безбедност, поставеност, функционирање; Глобалните феномени врз 

меѓународната безбедност; Меѓународна безбедносна соработка (ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ, ФРОНТЕКС, ИЛЕА, 

СЕПОЛ, СЕЛЕК) Влијанието на воената индустија, контрола на вооружувањето;  Процесот на разоружување, 

демобилизација и ресоцијализација; Глобални безбедносни тенденции и кризни жаришта. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+105=240 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 105 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Andrew B. 

Whinston 
National Security Oxford University 2007 

2. Raphael Perl 

 

Terrorism and National 

Security: 

Issues and Trends 

US Congressional 

Research Service 

The Library of 

Congress 

2004 

3. Bjorn Lomborg 

Solutions for the 

World’s Biggest 

Problems 

Cambridge 

University Press 
2007 

 4.  Питер Хју, Скопје, 
Поим за глобална 

безбедност 
Табернакул, 2009 

 5. Barry Buzan 

The evolution of 

international 

security studies 

Cambridge 

University Press 
2009 

 

6.  

Џон Бејлис, Џејмс 

Вирц, Колин Греј, 

Елиот Коен, 

 

Стратегија во 

современиот свет 
Нампрес, Скопје 2009 

7. Norin M. Ripsman, 

T.V. Paul 

Globalization 

and the National 

Security State 

Oxford University 
Press 

2010 

8. Barry Buzan 

The National Security 

Problem in International 

Relations 

University of 
Warwick 

1983 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Митко 

Котовчевски 

Национална 

безбедност 1,2,3 

Македонска 

цивилизација, 

Скопје 

2000 

2. 

Гоцевски Трајан, 

Бакревски 

Оливер,  

Славески Стојан, 

Европската унија низ 

призмата на 

европската безбедност 

Македонска 

ризница, 

Куманово 

2007 

3. 

Методија 

Дојчиновски, 

Љупчо Левковски 

Основа на национална 

безбедност 

Воена академија, 

Скопје 
2011 
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

2. Код ZZ102 (МПМО) 

3. Студиска програма ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Катедра за општествени науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/11 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник 

вон. професор д-р Методи Хаџи-Јанев, полковник,  

                        доцент д-р Тони Ѓоргиев, потполковник, и  

                        доцент д-р Југослав Ачковски, потполковник,  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Да има завршено магистерски студии од подрачјето на општествените науки, 

или техничките науки 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да усвојат научно заснован и 

интердисциплинарен приод во основите на меѓународните односи и меѓународното право, како и околу 

тоа, како истите влијаат врз процесот на националната и меѓународната безбедност. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во предметот меѓународни односи и меѓународно право – 

преглед на развојот на меѓународните односи и пристапи на нивното проучување; Главни концепти во 

меѓународните односи; Правци и школи во меѓународните односи;  Субјекти и фактори на влијание во 

меѓународните односи; Меѓународното право и политиката во светската сцена (улогата на силата, 

начинот на функционирање на политика и меѓународното право); Поим за меѓународно право – 

современи теории за интерпретација и извори на Меѓународното право и нивната хиерархија, односот 

со националните права (теории и пристапи) и субјекти на меѓународното право; Меѓународното право 

за правата на човекот (теории, пристапи, заштита регионални пристапи) индивидуална кривична 

одговорност;  Дипломатско и договорно право; Признавање на држави и субјекти, сукцесија на држави; 

Право на морето, право на заштита на животната средина; Употребата на сила и меѓународното право 

(употреба на сила помеѓу држави, против тероризам, употреба на сила против не-државни актери во 

сајбер просторот; Предизвик во регулирањето на сајбер просоторот, заштита на животната средина   

12. Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни проблеми и метод на дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+105=240 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи (Семинарска) 45 часови 

16.3. Домашно учење 105 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Martin Griffiths & 

Terry O’Callaghan    
International relations: 

The key concepts 

Rutledge, Taylor 

and Francis 

Group   

2002 

2. Malcolm N. Shaw International Law, 6
th

 Edition 

Cambridge 

University Press 

Cambridge 

2008 

 3.  
Robert Jackson & 

Georg Sorensen 

Introduction to International 

Relations Fifth Edition 

Oxford University 

Press 
2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Pierre Allan & 

Alexis Keller 
What is Just Peace? 

Oxford University 

Press 
2006 

2. 
Jack Goldsmith & 

Tim Wu 

Who controls Internet: Illusion 

of Borderless Word 

Oxford University 

Press 
2006 

3. Dominik Zaum The Sovereignty paradox 
Oxford University 

Press 
2007 

4. 
Lawrence E. 

Susskind 
Environmental Diplomacy  

Oxford University 

Press  
1994 

5. WEB – страници и материјали од предметниот наставник 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

2. Код IZ1031 МНЧР 

3. Студиска програма 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Катедра за воено воздухопловство и ПВО 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/11 7. Број на ЕКТС кредити 7 (седум) 

8. Наставник 

            д-р Славко Ангелевски, вон. проф., полковник; 

                              д-р Трајко Мицески, ред. проф, 

                              д-р Еленица Софијанова, вон. проф., 

                              д-р Лазар Ѓуров, доцент, потполковник 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
- 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се запознаат со сложената 

проблематика на управување со човечки ресурси, сватено како процес на извршување на низа 

активности и функции со цел, луѓето, како најважен ресурс во организацијата, да се искористат на 

најефективен и најефикасен начин. 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во менаџментот со човечки ресурси; Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси; Анализа на работата; Планирање на човечки ресурси; Регрутација на 

човечки ресурси; Селекција на човечки ресурси; Обука на човечки ресурси; Развој на човечки 

ресурси; Оценување на перформансите на човечки ресурси; Плќање на човечки ресурси; Развој и 

управување со кариерата; Управување со стресни состојби во организацијата. 

12. 
Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни проблеми, тимска 

работа во решавање на илустративни студии на случај и метод на дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време:  45+0+45+45+75 = 210 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 35 часови 

16.2. Самостојни задачи (Семинарска) 35 часови 

16.3. Домашно учење 65 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 
Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 
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1. 
Бојаџиоски, Д.; 

Ефтимов, Љ. 
Менаџмент на човечките 

ресурси 

Економски 

факултет - 

Скопје 

2009 

2. 
Матис Л.Р.; 

Џексон, Х.Џ. 

Управување со човечки 

ресурси - 12 издание (превод 

на македонски јазик) 

Магор - Скопје 2010 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Armstrong M.  

Armstrong's Handbook of 

Human Resource Management 

Practice, 11th edition.  

Kogan Page, 

London, U.K. 
2009 

2. 

Jackson, E.S.; 

Schuler, R.S.; 

Werner, S. 

Managing Human Resources, 

10th edition. 

Mason: South - 

Western Cengage 

Learning 

2009 

3. Хамди A. Таха 
Операциони истражувања - 

Вовед 

 

Превод на 

осмото издание, 

Магор – Скопје 

2010 

4. WEB – страници и материјали од предметниот наставник 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
САЈБЕР КРИМИНАЛИТЕТ И КОМПЈУТЕРСКА 

ФОРЕНЗИКА  
2. 

Код IZ1032 (СККФ) 

3. Студиска програма 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. 
Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Катедра за општествени науки 

5. 
Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/11 7. Број на ЕКТС кредити 7 (седум) 

8. 

Наставник 

доц. д-р Митко Богданоски, пполк,  

доц. д-р Југослав Ачкоски, пполк,  

доц. д-р Олга Кошевалиска 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за правните и технички аспекти на информатичката 

техологија, компјутерскиот криминал и дигитални докази 

11. 

Содржина на предметната програма: Правниот предизвик на информатичката технологија, Користење на информатичката 

професија во вршењето на Правната професија: (Примена на информатичката технологија во законодавството, Примена на 

информатичката техологија во адвокатска канцеларија), Дигитални документи и форми, протоколи и дигитални потписи во 
правната област, Електронска пошта (e-mail) во рпавната професија, Криптографија и електронски потпис, Сајбер  

криминалитет, Меѓународни извори на сајбер криминалитетот, Законодавство на Република Македонија, Злоупотреба на лични 

податоци, Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем, Правење и внесување на компјутерски вируси, 
Компјутерска измама, Производство и дистрибуција на детска порнографија преку компјутерски систем, Компјутерски 

фалсификат, Казнени дела чиј објект на заштита е интелектуална сопственост, Поим за компјутерска форензика: Еволуција на 

форензиката, Собирање дигитална докази, обезбедување на дигитални докази, Анализа на дигитални докази, изведување 
дигителни докази пред суд, Дигитални докази во кривичната постапка на САД 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+75=210 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Angus M. Marshall 

Digital Forensics, 

Digital Evidence in 

Criminal Investigation 

John Wiley & Sons 2008 

2. John R. Vacca 

Computer Forensics: 

Computer Crime Scene 

Investigation 

Volume 1, Cengage 

Learning 
2005 

3. 

IEC (International 

Electro-techniacl 

Commission), ISO 

(International 

Organization for 

Standardization) 

and Joint Technical 

Committee JTC 1 

Information 

Technology 

ISO/IEC 27037 

Information 

Technology - Security 

techniques - Guidelines 

for identification, 

collection, acquisition 

and preservation of 

digital evidence 

Koint Technical 

Committee 

ISO/IEC JTC 1, 

Information 

technology 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Reyes, A 

Cyber Crime 

Investigation: Bringing 

the Gaps Between 

Security Professionals, 

Law Enforcement and 

Prosecutors 

Elevier 2007 

2. 

Mitko Bogdanoski, 

Aleksandar 

Risteski, Marjan 

Bogdanoski 

Cyber Operation – a 

Permanent Part of the 

Global Terror 

Lap Lambert, 

Germany 
2014 

3. WEB – страници и материјали од предметниот наставник 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
КОНТРОЛА НА  ВООРУЖУВАЊЕТО И 

ПРОЛИФЕРАЦИЈА  

2. Код IZ1041(КВП) 

3. Студиска програма 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи  

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 
Катедра за природни и воено-технички науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/11 7. Број на ЕКТС кредити 7 (седум) 

8. Наставник 

д-р Росе Смилески, полк. ред. проф  

д-р Орце Поповски, полк. вон. проф  

д-р Драге Петрески, полк. вон. проф 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цел на предметот е студентите да се запознат со оружјето за масовно уништување (хемиско, 

биолошко и нуклеарно), опасност од несреќи било тоа да се предизвикани како терористички 

напади, природни непогоди или пак опасности со неговото пролиферирање (ширење). 

11. 

Содржина на предметната програма: Студентите во доволен обем ќе бидат запознати со 

карактеристиките на хемиското, биолошкото и нуклеарното оружје или со зедничко име Оружје за 

масовно уништување. Потенцијалните опасности од негова употреба на микро и макро подрачја. 

Мерките на заштита, со посебен акцент на спречување на неговота пролиферација без оглед дали се 

работи за негови компоненти или вградено во соодветни системи или пак негови делови од 

цивилните програми за употреба за одредени цели (добивање на електрична енергија, употреба во 

научни цели или пак за медицински потреби). 

Запознавање со Маѓународната агенција за контрола на атомската енергија, нејзината улога и 

придонесот како во контролата така и во спречување на ширењето на оружјето за масовно 

уништување (ОМУ). Меѓународни договори за непролиферација на ОМУ. Придонесот на Република 

Македонија во спречувањетио на ширењето на ОМУ. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТСх30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време: 45+0+45+45+75 = 210 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 
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1. 

NATO,    (MC, NSA 

JOINT, CBRN) 

 

ATP-45 (C), Reporting 

nuclear detonations, 

biological and chemical 

attacks, and predicting 

and warning of 

associated hazards and 

hazards areas (operators 

manual 

НАТО, Brussels 2005 

2. Бункер Р.  
Не-државни закани и 

идни војни 
Нампрес-Скопје 2009 

3. 

Kathryn 

McLaughlin and 

Kathryn Nixdorff. 

BioWeapons project 

prevention, BWPP 

Biological weapon 

reader  

 

Geneva 2009. 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Taino Susluoto 
Tactikal Nuklear 

Weapons, Time for 

Control 

UNI for 

Disarmament 

Research 

UNIDIR 

2002 

2. 

The weopons of 

mass distraktion 

commission 

Weopons of terror, 

Freeing the word 0f 

Nuclear, Biological and 

Chemical Armas 

EO-Grafiska 

Stockholm AB 
2006 

3.  

Закон за забрана на 

развивање, 

производство, 

складирање и 

употреба на хемиски 

оружја,  

 
Сл. Весник на 

РМ 71/2006 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПРОЦЕНКА И АНАЛИЗА НА 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ РИЗИЦИ 
2. Код IZ1042 (ИПАТТР) 

3. Студиска програма  ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Катедра за општествени науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година/семестар 6/11 7. Број на ЕКТС кредити 7 (седум) 

8. 

Наставници 

вон. проф. д-р Орце Поповски, полковник;  

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

      доцент д-р Александар Главинов,  полковник;  

                             доцент д-р Елениор Николов, полковник 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Да има завршено магистерски студии од подрачјето на 

општествените науки, или техничките науки 

10. Цел на предметот е кај студентите да развијат компетенции за идентификација, проценка, анализа, превенирање и 

справување со техничко-технолошките ризици и опасности. 

11. Содржина на предметната програма: Влијанието на техничко –технолошките ризици врз безбедноста, Ризици 

(хазарди) – идентификација и проценки; ризици и оперативни студии; инцидентни состојби во техничко-

технолошките процеси и превенција; анализа на техничко-технолошките ризици и опасности, Управување со 

последиците од катастрофи настанати од техничко-технолошки процеси, Пристапи на намалување на ефектите и 

последователните последици од катастрофи (предизвикани од човек или природни непогоди), Анализа на случаи 

Завршен испит.  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување, презентации и метод на дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТСх30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+75 = 210 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и метод на дијалог 

 2. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Пишувани материјали и 

презентации од предметните 
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наставници 

2.     

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Trevor Kletz Hazop and Hazan, Identifying 

and assessing process industry 

hazards 

Institution of Chemical 

Engineers, UK  

2001 

2.     

3.     
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 ПРЕДМЕТИ ВО 1. ГОДИНА, 2. СЕМЕСТАР,  

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
ЛИДЕРСТВО ВО СЛУЧАЈ НА КРИЗИ И ВООРУЖЕНИ 

КОНФЛИКТИ 

2. Код ZZ 201 (ЛСКВК) 

3. Студиска програма 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ – Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Катедра за општествени науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/12 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник 

 вон. проф д-р Славко Ангелевски, полковник; 

вон проф д-р Методи Хаџи-Јанев, полковник  

                            доцент д-р Лазар Ѓуров, потполковник; 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено магистерски студии од подрачјето на општествените науки, или 

техничките науки и ислушана настава од првиот семестар на оваа програма   

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да усвојат научно заснован и интердисциплинарен приод 

во проучувањето и дизајнирањето на адекватен одговородговор преку лидерството на појавите и случувањата во 

случај на кризи и вооружени конфликти. Да бидат оспособени да ги идентификуваат главните загрозувања на 

интернационалната и националната безбедност во 21-от век, да ги согледаат можностите кои со соодветно 

лидерство им стојат на располагање за справување со истите. Да воочат дека лидерството е еден од клучните 

двигатели на општествените случувања, вклучувајќи ги и кризите и конфликтните ситуации, како и еден од 

аспектите во кои лежи решението за овие сериозни безбедносни закани. 

11. 

Содржина на предметната програма: Современи теории за лидерство; Лидерите како двигатели во 

оптешствените заедници; Психологија на лидеството; Лидерството и моќта; Лидерството и 

професионализмот; Природата на конфликите и меѓународно правната заснованост; Конфликите како 

опасност или можност за напредок во општествените заедници; Современ лидерски пристап во 

справувањето со кризи и конфликти; Транспарентност, надлежност и одговорност; Улогата и 

одговорностите на лидерите/менаџерите во кризни и воени ситуции; Концептот на безбедноста и 

анализа на стретешки/регионален контекст; Концептот на владеење (governance); Развој на стратегии; 

Формулирање на политика и имплементација; Принципите на лидерството/менаџментот применети во 

безбедносниот и одбранбениот сектор; Лидерство во менаџмент со ризици; Донесување одлуки и 

разрешување проблеми во услови на криза; Цивилно-воени односи; Цивилна и демократска контрола 

врз вооружените сили; Односи со медиумите и стратешка комуникација; Разбирање на организациите 

воопшто и современите воени организации; 

12. 
Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни проблеми, тимска работа во 

решавање на илустративни студии на случај и метод на дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+105=240 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи (Семинарска) 45 часови 

16.3. Домашно учење 105 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Laura R. Cleary and 

Teri McConville – 

editors 

Managing Defence in a 

Democracy 

Routledge, 

Abingdon 
2006 

2. Arjen Boin – editor 
Crisis Management -  

Volume III 

SAGE 

Publications Ltd 
2008 

3 
Rosemary Th &  

Christopher M 
Developing Human Resources Oxford 2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Gomez-Mejia, Luis 

R., David B. Balkin 

and Robert L. 

Cardy  

Management: People, 

Performance, Change, 3rd 

edition.  

New York USA: 

McGraw-Hill 
2008 

2. Кралев Тодор Оперативен менаџмент Скопје 2001 

3. Хамди A. Таха 
Операциони истражувања – 

Вовед 

 

Превод на 

осмото издание, 

Магор – Скопје 

2010 

4. WEB – страници и материјали од предметниот наставник 
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
ЗАШТИТА НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И 

ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ 
2. Код ZZ 202 (ЗКИЕБ) 

3. Студиска програма 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ – Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 
Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/12 7. Број на ЕКТС кредити 8 (осум) 

8. Наставник 

 вон. проф д-р Орце Поповски, полковник 

доцент д-р Елениор Николов, полковник;  

       доцент д-р Александар Главинов, полковник;  

9. Предуслови за запишување на предметот 
Да има завршено магистерски студии од подрачјето на 

општествените науки, или техничките науки  

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се стекнат со соодветни знаења за темелните проблеми 

од областа заштитата на критичната инфраструктура (пристапи, стратегии и начини на организирање) како и, да го 

разберат влијанието на енергетската безбедност и сигурноста со снабдувањето врз националната и меѓународната 

безбедност и меѓународните односи 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во предметот , цели, структура, и поставување на проблемот на 

проучување, Дефинирање на поими за критична инфраструктура и заштита на критична инфраструктура; 

Повредливости на критичната информатичка инфраструктура во различни сектори критични за националната, 

регионалната и интернационалната безбедност; Заштита на критичната информациска инфраструктура од различни 

закани системите за супервизорно управување и аквизиција на податоци (SCADA); Модели за проценка и заштита на 

критична инфраструктура во САД, Велика Британија, Швајцарија, Канада и Австралија; Проучување-поим за 

енергетска сигурност и нејзиното влијание врз националната и меѓународната безбедност); Управување со ризик; 

Концепти и модели на пристап во градењето на енергетската безбедност (осигурување на снабдувањето како 

енергетска безбедност наспроти безбедноста на инфраструктурите и влијанието на климатските промени); Регионална 

енергетска сигурност; Стратегии за регионална енергетска сигурност: сигурност во снабдувањето со природен гас во 

европската унија и земјите од југоисточна европа; Енергетската безбедност и предизвиците на Македонија и на 

регионот;  Управување со ризиците од катастрофи; Завршен проект и испит. 

12. Методи на учење: Активно учење и учење врз основа на откривање. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+105=240 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 
0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 105 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 
Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 
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1. Crisis and Risk Network Critical Infrastructure Protection 

Center for 

Security Studies, 

ETH Zürich 

2009 

2. 
Jan H. Kalicki, David L. 

Goldwyn 

Energy and Security: Toward a New 

Foreign Policy Strategy 
Woodrow Wilson  2011 

3. Sascha Muller-Kraenner Energy Security Fish Books 2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

C.J. van Westen (end), 

D. Alkema, M.C.J. 

Damen, N. Kerle, and 

N.C. Kingma 

Multi-hazard risk 

assessment 

United Nations 

University –  ITC 

School on 

Disaster 

Geoinformation 

Management 

(UNU-ITC 

DGIM) 

2011 

2. 
Министерство за 

економија 

Стратегија за искористување на 

обновливите извори на енергија во 

Република Македонија до 2020 

Влада на 

Република 

Македонија, 

2012 

3. 
Brought under Hyogo 

framework for action 
International Strategy for Disaster 

Reduction (UN ISDR) 
United Nations  

 
Paul Théron and Sandro 

Bologna 

Critical Information Infrastructure 

Protection and Resilience in the ICT 

Sector 
IGI Global 2013 

4. WEB – страници и материјали од предметниот наставник  

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jan%20H.%20Kalicki&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=David%20L.%20Goldwyn&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=David%20L.%20Goldwyn&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Sascha%20Muller-Kraenner&search-alias=books-uk


ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА ДОКТОРСКА СТУДИСКА ПРОГРАМА: НАЦИОНАЛНА И 

МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

Страна | 34 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. 
Наслов на предметот 

ПОСТ-КОНФЛИКТЕН МЕНАЏМЕНТ И ТРАНЗИЦИЈА 

ВО МИР  
2. Код IL2031 (ПКМТМ) 

3. 
Студиска програма 

ДОКТОРСКИ СТУДИИ – Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Катедра за општествени науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година/семестар 6/12 7. Број на ЕКТС кредити 7 (седум) 

8. 
Наставници 

вон. проф. д-р Методи Хаџи-Јанев,  полковник;  

                         доцент д-р Андреј Илиев, мајор, 

                         доцент д-р Тони Ѓоргиев, пполковник; 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено магистерски студии од подрачјето на општествените науки, или 

техничките науки и ислушана настава од првиот семестар на оваа програма 

10. Цел на предметот е кај студентите да развијат компетенции за критички пристап кон постоечките напори на пост-

конфликтен менаџмент и транзиција во мир од аспект на меѓународните односи и меѓународната безбедност. 

11. Содржина на предметната програма: Процесот на пос-конфликтна реконструкција или транзиција е процес кој вообичаено 

се одвива во висок ризик. За време на пост-конфликтната транзиција од досегашната пракса стана јасно дека се јавуваа различни 
актери кои имаат различни цели и амбиции. Оттука, насилството, компетативните форми на владение и политичко уредување, 

наглите и не предвидливи промени, и секогаш поларизираните перспективи и пристапи кон пост-конфликтните напори се 

двигателите или варијаблите кои влијаат врз успехот во пост-конфликтното менаџирање, реконструкција и транзицијата во мир. За 
таа цел овој предмет има за цел да ги обработи овие двигатели и да ги анализира преку системски пристап на меѓонародните односи 

и меѓународната безбедност. За да го постигне тоа предмето ги обработува следните теми:    

 Политичките теории и пост-конфликтните напори (реалистички наспроти нео-либералистички пристап во постконфликтните 
операции); Меѓународно правните аспекти на постконфликтните операции и напори и улогата на меѓународните организации во 

нивното остварување; Концептот на доктрината „Должност да се заштити“ (превентивната дипломатија, хуманитрната 

интервенција и индивидуалната безбедност) во контекст на пост-конфликтните напори; Од чување на мирот до градење на мирот: 
архитектурата на пост-конфликтните напори-(Градење на нации и градење на мир основни концепти и пристапи; Градење на 

цивилните капацитети, локалната власт и децентрализација одредување на индикаторите на успех; Овластување и отчетност 

(концепти на политичко и социјално овластување и отчетност и нивната операционализација во пракса на постконфликтно 
закрепнување на општествата); Градење на институциите во пост-конфликтните подрачја: пристапи и перспективи; Од транзициона 

правда до ефектинен правен систем (транзиционата правда-градење на стратегии; социјална стабилност и транзаиционата правда; 

комисии и судења; манестии и проверки; градење на ефективен правен систем, реформи на казнено-поправниот систем, почитување 
на човековите права, половата и родова рамноправност); Реформи во безбедносниот сектор за време напост-конфликтните напори;  

Воспоставување на социјална кохезија односот помеѓу државата и граѓанините (диструбуција на социјални севиси, социјална 

ексклузија, социјална заштита) и Мерење на резултатите и достигањата 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување, презентации, вежби во улога преку ставање во улога и метод на 

дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+75=210 

15. 

Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

0 часови 

16. 

Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
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21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и метод на дијалог 

22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Chesterman, 

Simon 

 You, the People:  The United Nations, 

Transitional Administration, and State-

Building.  

NY, Oxford University 

Press,  
2004 

2. 
Ignatieff, Michael 

Empire Lite:  Nation Building in Bosnia, 

Kosovo and Afghanistan 

Toronto, Penguin 

Canada,  
2003 

3. 
Theo Neethling 

and Heidi Hudson 

Post-Conflict Reconstruction and 

Development in Africa:  

Concepts, Role-Players, Policy and 

Practice 

Cape Town:  

University of Cape 

Town Press 

2014 

4. Hadji-Janev, 

Metodi, Iliev, 

Andrej, Gorgiev, 

Toni 

Пишувани материјали и презентации 

од предметните наставници 
Воена академија 2014 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Harris, Geoff 

 Recovery from Armed Conflict in 

Developing Countries.   
London, Routledge,  1999 

2. Newman, Edward 

and Schnabel, 

Albrecht.   

Recovering from Civil Conflict:  

Reconciliation, Peace and Development .   London, Frank Cass,  2002 

3. 
Kepel, Gilles 

 The War for Muslim Minds:  Islam and 

the West.   

Harvard University 

Press,  
2004 

 4.  
Reed, Deborah 

L.   

Post Conflict Operations Planning and 

Execution.   

Carlisle Barracks, PA, 

U.S. Army War 

College,  

2004. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ И ХУМАНИТАРНА 

АСИСТЕНЦИЈА  

2. Код IL2032 (ХОИХА) 

3. Студиска програма 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Катедра за општествени науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/12 7. Број на ЕКТС кредити 7 (седум) 

8. Наставник 

вон професор д-р Методи Хаџи-Јанев, полковник  

                       вон.проф.д-р Славко Анѓелески, полковник 

                       доцент д-р Тони Ѓоргиев, мајор 

                       доцент д-р Лазар Ѓуров, мајор 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено магистерски студии од подрачјето на општествените науки, или 

техничките науки и ислушана настава од првиот семестар на оваа програма  

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): студентите да усвојат научно заснован и интердисциплинарен 

приод во планирањето и реализацијата на хуманитарни операции и обезбедувањето на хуманитарната помош на 

избеглиците и жртвите на војната и природните непогоди и катастрофи. 

11. 

Содржина на предметната програма: Начелата на хуманоста и историски перспективи на хуманитарната 

помош;  Принципите на интервенција, меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за 

хуманитарни операции; Меѓународен хуманитарен систем (ООН и меѓународни хуманитарни организации, 

специјализирани владини структури, невладини организации, улогата на Меѓународниот Комитет на Црвениот 

крст); Клучни извори на мобилизацијата на ресурси за хуманитарен одговор; Планирање и извршување на 

хуманитарни операции и асистенција за време на конфликт и пост-конфликтно опкружување (посебен акцент на 

идентификација и утврдување на критериумите на успех); Планирање и извршување на хуманитарни операции 

и асистенција во случај на хуманитарни катастрофи (посебен акцент на идентификација и утврдување на 

критериумите на успех); Анализа на случаи од праксата (Хаити, Јапонија и сл.)  Процедури за намалување на 

ризикот од катастрофи и јакнење на отпорноста на системот; Менаџирање со последиците од хуманитарна 

катастрофа; Хуманитарна повелба, минимални стандарди за хуманитарна помош, кодекс на однесување при 

спасување и справување со катастрофи. 

12. 
Метод на усно изложување, илустрирање со примери и решавање на конкретни проблеми и метод на 

дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+75=210 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи (Семинарска) 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведување на наставата и анкети со студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 Knud Erik 

Jørgensen - editor 
European Approaches to Crisis 

Management 

Kluwer Law 

International 
1997 

2. Arjen Boin - editor 
Crisis Management -  

Volume III 

SAGE 

Publications Ltd 
2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael Newman 
Humanitarian Intervention: 

Confronting the Contradictions 

New York: 

Columbia 

University 

2009 

2. David Rieff 

A Bed For The Night: 

Humanitarianism in an Age of 

Genocide: Humanitarianism in 

Crisis 

Vintage, London 2002 

3. Lilly Damian 

“The Peacebuilding Dimension 

of Civil-Military Relations in 

Complex Emergencies: A 

Briefing Paper,” 

International Alert 2002 

4. 

Gomez-Mejia, Luis 

R., David B. Balkin 

and Robert L. 

Cardy  

Management: People, 

Performance, Change, 3rd 

edition.  

New York USA: 

McGraw-Hill 
2008 

5. WEB – страници и материјали од предметниот наставник 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот 
ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ И ВОЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ 

2. Код IZ 2041 (ЕБВО) 

3. Студиска програма ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Катедра за општествени науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година/семестар 6/11 7. Број на ЕКТС кредити 7 (седум) 

8. Наставници вон. проф д-р Орце Поповски,.полковник;  

              редовен професор д-р Росе Смилески, полковник;  

         вон. проф., д-р Методи Хаџи Јанев, полковник; 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Да има завршено магистерски студии од подрачјето на општествените науки, 

или техничките науки 

10. Цел на предметот е кај студентите да развијат компетенции за идентификација, проценка, анализа, превенирање и 

справување со еколошките ризици и опасности за време на спроведувањето на воени операции. 

11. Содржина на предметната програма: Воените операции како извор на загадување на животната средина; 

одржливиот развој и воените операции; Меѓународни правни аспекти на заштитата на животната средина; 

Меѓународните конвенции за заштита на животната средина и нивна имплементација; Пристапи кон унапредување на 

процесите на правно регулирање на заштитата на животната средина Студии на случај  

12. Методи на учење: Метод на усно изложување, презентации и метод на дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТСх30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+75 = 210 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Метод на усно изложување, илустрирање со примери и метод на дијалог 

22. Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. David M. 

Whitacre 

Reviews of Environmental 

Contamination and Toxicology 

Springer Science+ 

Business Media, LLC 

2009 

2. Daniel A. 

Vallero, Chris 

Brasier 

Sustainable Design 

The Science of Sustainability and 

Green Engineering 

John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey 

2008 

 3 Lawrence E. 

Sussckind  

Environmental Diplomacy: 

Negotiating More Effective Global 

Agreement 

Oxfrod University Press, 

Oxfrod  

1994 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Пишувани материјали и презен-

тации од предметните 

наставници 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Наслов на предметот ХИБРИДНИ И САЈБЕР ЗАКАНИ 

2. Код IL2042 (ХСЗ) 

3. Студиска програма 
ДОКТОРСКИ СТУДИИ - Национална и меѓународна безбедност и 

меѓународни односи 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Катедра за општествени науки 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година / семестар 6/12 7. Број на ЕКТС кредити 7 (седум) 

8. Наставник 

                  вон. проф д-р Методија Дојчиновски, полк,  

                  доцент д-р Ненад Танески, пполк. и  

                  доцент д-р Митко Богдановски, пполк 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено магистерски студии од подрачјето на општествените науки, или 

техничките науки и ислушана настава од првиот семестар на оваа програма 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  Стекнување  на теоретско и практично знаење 

од областа на хибридните и сајбер заканите, што ќе им придонесе до осамостојување при 

согледувањето и идентификувањето на заканите во однос на тероризмот, организираниот 

криминал, бунтовништвото и сајбер заканите на локално, регионално и глобално рамниште.  

Програмата обезбедува  стекнување нови знаења во однос на безбедносните предизвици во 21-от 

век, како и разбирање на современите безбедносни предизвици, справувањето со истите, како и 

конвенционалното и неконвенционалното војување.  

11. 

Содржина на предметната програма: Современи безбедносни закани, ризици и загрозувања 

(дефинирање, цели, специфичности); Конфликти и теорија на конфликтите: меѓународни, 

внатрешни, хибридни; Заканите во периодот на студената војна и потоа; Можностите на ЕУ и 

НАТО во спротивставување на хибридните закани; Закани од глобалниот тероризам; Закани од 

транснационалниот организиран криминал; Закани од глобалното бунтовништво; Други хибридни 

закани (политички кризи, продолжени конфликти, хуманитарни кризи, миграции и бегалци, 

пролиферација на оружјето за масовно уништување); Студии на случаи за хибридни закани; 

Разузнавачките можности и капацитети во превенција и спротивставувањето на хибидните и сајбер 

заканите; Национална превенција и рано предупредување за заштита од хибридни и сајбер закани; 

Современи информациски технологии; Сајбер закани и сајбер оружја; Повредливост на мрежите и 

системите и манипулација со човечката перцепција; Сајбер шпионажа и залажување; Влијанието на 

сајбер криминалот, сајбер теророт и застрашувањето во ерата на информациите; Оперативната 

воена практика во сајбер војувањето; Сајбер ризик од внатрешни напаѓачи (инсајдери) и менаџмент 

со сајбер ризиците; Сајбер заканите и меѓународното право; Студии на случаи за сајбер закани. 

12. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време 45+0+45+45+75=210 

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часови 

15.2. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

0 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови (испити) 30 бодови 

17.2. 
Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. 
Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовно присуство на наставата и предадена семинарска/проектна задача 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски јазик 

21. 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Внатрешна контрола на изведувањето на наставата и анкета на студентите 
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22. 

Литература 

 Задолжителна литература 

22.1. 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Peter R. Neumann 

and 

M.L.R. Smith 

The Strategy of 

Terrorism 

How it works, and why 

it fails 

 

Routledge, 

New York 
2007 

2. 
Raphael Perl 

 

Terrorism and National 

Security: 

Issues and Trends 

US Congressional 

Research Service 

The Library of 

Congress 

2004 

3. 

Richard A. 

Clarke, Robert 

Knake 

Cyber War: The Next 

Threat to National 

Security and What to 

Do About It Paperback 

Ecco - Reprint 

edition 
2012 

4. 
P.W. Singer , Allan 

Friedman 

Cybersecurity and 

Cyberwar: What 

Everyone Needs to 

Know 

Oxford University 

Press 
2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Одри Курт 

Кронин, Џејмс М. 

Лудс 

Напад на Тероризмот Нампрес, Скопје 2009 

2. 

Митко 

Котовчевски  

 

Етиологија на 

вооружени конфликти 

Бомат графикс, 

Скопје 
2007 

3. 

Mitko Bogdanoski, 

Aleksandar 

Risteski, Marjan 

Bogdanoski 

Cyber Operation – a 

Permanent Part of the 

Global Terror 

Lap Lambert, 

Germany 
2014 

4.  Edward Amoroso 

Cyber Attacks: 

Protecting National 

Infrastructure  

Butterworth-

Heinemann 
2010 

5.  Томас Квигин 
Да се види 

невидливото 
Магор, Скопје 2009 

 Jeffrey Carr 

Inside Cyber Warfare: 

Mapping the Cyber 

Underworld 

O'Reilly Media, 

Second Edition 
2011 

6.  

Методија 

Дојчиновски, 

Фердинанд Оџаков 

Разузнавачки 

операции 
Соларис, Скопје 2011 

7.  Ненад Танески  

Нова ера на 

војувањето: стратегија 

за борба против 

асиметрични закани 

Априком, Скопје 2012 

8.  Ненад Танески  

Глобални хибридни 

закани и асиметрични 

војни 
Априком, Скопје 2014 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+Knake&search-alias=books&text=Robert+Knake&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+Knake&search-alias=books&text=Robert+Knake&sort=relevancerank


 

 

15. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ 

- Дадено во Анекс 1 

14. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ 

ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

Јас д-р Елениор Николов, доцент, изјавувам дека давам согласност за 
учество во изведување на наставата на трет циклус на студии, на Воената 
акадмеија „Генерал Михаило Апостолски“ на студиската програма 
„Национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи“ на следните 
задолжителни предмети: 

- Заштита на критична инфраструктура и енергетска безбедност 

и следните изборни предмети: 

- Идентификација, проценка и анализа на техничко-технолошки 
ризици 

 
 
 
Датум: 18.06.2014 година   
         
                 ____________________ 
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16. СОГЛАСНОСТИ ОД ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ ЗА 

УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ ОД НАДВОРЕШНИ ИНСТИТУЦИИ 

ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ВА 

- Дадено во Анекс 1 

17. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА МЕНТОРИ 

- 6 (шест) ментори 

 - ред.проф. д-р Росе Смилески, 

 - вон. проф. д-р Орце Поповски, 

 - вон. проф. д-р Методи Хаџи- Јанев, 

 - вон. проф. д-р Славко Анѓелески, 

 - вон. проф. д-р Драге Петревски и  

 - вон.проф. д-р Методија Дојчиновски 

  

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

- Максималниот број на кандидати е до 50 (педесет) студенти. 

19. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ ВО ПОЛЕТО 

ОДНОСНО ОБЛАСТА ОД НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКОТО 

ПОДРАЧЈЕ НЕОПХОДНИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИ 

СТУДИИ 

РБ Име и презиме Звање,  функција и вработување Страна 

1.  д-р Росе Смилески* 

Редовен професор 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како раководител на 

катедрата за Воено-технички науки 

 

2.  д-р Трајко Мицески 

Редовен професор 

Вработен во Универзитет „Гоце Делчев“ – 

Штип, Економски факултет 

 

3.  д-р Орце Поповски* 

Вонреден професор 

Редовен професор 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како декан на 

академијата 

 

4.  д-р Славко Ангелевски 

Вонреден професор 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како раководител на 

сектор за втор и трет циклус на студии  

 

5.  д-р Еленица Софијанова 

Вонреден професор 

Вработена во Универзитет „Гоце Делчев“ – 

Штип, Економски факултет 

 

6.  д-р Драге Петрески* 

Вонреден професор 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како раководител на 
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катедрата за Воена логистика 

7.  д-р Методија Дојчиновски 

Вонреден професор 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како раководител на 

катедрата за Безбедност Кризен менаџмент 

заштита и спасување  

 

8.  д-р Методи Хаџи-Јанев 

Вонреден професор 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како Продекан за 

настава и НИР 

 

9.  д-р Елениор Николов* 

Доцент 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како наставник во 

катедрата за Воена логистика 

 

10.  д-р Андреј Илиев 

Доцент 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како наставник во 

катедрата за Општествени науки 

 

11.  д-р Александар Главинов* 

Доцент 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како продекан за 

материјално и финансико работење и 

меѓународна соработка 

 

12.  д-р Митко Богданоски* 

Доцент 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како наставник во 

катедрата за Воено-технички науки 

 

13.  д-р Лазар Ѓуров 

Доцент 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како наставник во 

катедрата за Воена логистика 

 

14.  д-р Југослав Ачковски * 

Доцент 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како заменик 

раководител на катедрата за Воена логистика 

 

15.  д-р Ненад Танески 

Доцент 

Вработен во Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, како раководител во 

катедрата за Воени науки и вештини 

 

16.   д-р Олга Кошевалиска  

Доцент 

Вработена во Универзитет „Гоце Делчев“ – 

Штип, Правен факултет 

 

17.  д-р Тони Горѓиев 
Доцент 

Секретар на академијата 

 

* - Наведените наставници се од подрачјето на техничко-технолошки науки, но бидејќи станува збор 

за интегрирана безбедност истите се неопходни за организирање на оваа програма 

20. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

- Задолжителната и дополнителната литература е обезбедена и се наоѓа во библиотеката на Воената 

академија.  
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- Како задолжителна литература ќе се користат и книгите добиени од владиниот проект „Превод на 

илјада учебници од кои се учи на светските универзитети”. 

- Воената академија располага со библиотечен фонд од 8532 наслови на книги. 

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА 

- Адресата на Веб страната е: www.va.edu.mk 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ СО КОИ СЕ ОПФАТЕНИ НАЈМАЛКУ 

20% ОД НАСТАВНИОТ КАДАР 

Пвеќе од 20 % од наставниот кадар учествува во: 

1. Национални научно истраѓувачки проекти финансирани од Министерството за одбрана и од 

Универзитетот „Гоце Делчев“ 

До сега наставниот кадар учествувал на следните научно-истражувачки проекти: 

- NATO Regional School on Cyber Defence, 2013, NATO Science for Peace and Security Programme, 2013 

Ohrid, Macedonia,  

вон. проф. д-р Методи Хаџи-Јанев, доц. д-р Митко Богданоски, доц. д-р Тони Ѓорѓиев, доц. д-р 

Југослав Ачкоски, м-р Димитар Богатинов 

- NATO Project, SfP – 982063  ”Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial 

Transformation” 
доц. д-р Елениор Николов, доц. д-р Митко Богданоски, м-р Димитар Богатинов, м-р Александар 

Петрески  

- NATO Advanced Research Workshop –“Best Practices and Innovative Approaches to Develop Cyber 

Security and Resiliency Policy Framework”,  Ohrid, 10-12 June 2013 

вон. проф. д-р Методи Хаџи-Јанев, доц. д-р Митко Богданоски, 

- NATO PDD Regional Post – ISAF engagement - Lessons learned and a legacy for A-5 countries future 

expeditionary missions, research September 2012- February 2014, вон. проф. д-р Методи Хаџи-Јанев, 

полковник, вонреден професор д-р Орце Поповски, полковник, доцент д-р Митко Богдановски, 

потполковник 

 

23. СТРУЧНИОТ ОДНОСНО НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ 

СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ 

ПРОГРАМИ-  

24. Студентот кој ќе го заврши Третиот циклус на студии на Воената 

академија ќе се стекне со стручен назив: 

Р. бр. СТУДИСКА ПРОГРАМА СТРУЧЕН НАЗИВ 

1 

Докторска студиска програма: 

НАЦИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА 

БЕЗБЕДНОСТ И МЕЃУНАРОДНИ 

ОДНОСИ 

Доктор во општествени науки од областа на 

национална и меѓународна безбедност и меѓународни 

односи 

25. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ 

- Во тек е апликација за ERASMUS програмата 

- Виоената академија има потпишано мемораднумн за соработка со Институтот за меѓународни 

односи Монтереј од САД, во кој е прецизирана соработката во областа на размена на кадар, 

студентио, обука, едукација и научно истражувачки проекти. 
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26.  АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

На третиот циклус академски универзитетски студии можат да се запишат кандидати кои имаат 

завршено прв и втор степен на академски студии (во траење од 300 кредити) и имаат здобиено степен 

- магистер на науки (општествени) или соодветен втор циклус на универзитетски студии, со просечен 

успех од најмалку 8,00 и со потврда (уверение) за добро познавање на еден од светските јазици.  

 Докторските студии траат три години (full time) и се состојат од две фази:  

– фаза на обука за истражување  

Првата фаза опфаќа: предмети (задолжителни и изборни семинари), и мал пишан труд – пилот-

истражувачки труд (докторски проект).  

- подготовки на тези  

Втората фаза опфаќа подготовка на тези, оригинално истражување на кандидатот, пријавување на 

тези и нивна одбрана, работа на дисертација, поднесување на извештаи за прогресот во работата, 

оценка на дисертацијата, јавна одбрана на дисертацијата.  

 Со завршувањето на првата фаза, односно по изработката и позитивната оценка на пилот-

истражувачкиот труд, студентот се стекнува со статус кандидат за докторски науки.  

Пријавата на темата за изработка на докторската дисертација содржи: наслов на темата, тези и нивна 

разработка, методи на научни истражувања, преглед на достигнувања на научната дисциплина кои се 

поврзани со тезите на истражувањата, структура на темата, предлог на ментори. 

Начин на одржување на наставата: предавања, интерактивни предавања, примена на Pоwеr Point 

презентации, индивидуална или групна работа на студентите, вежби, семинари и друго.  

Метод на оценување: писмен испит.   

Јазик на настава: македонски/англиски.  

Пријавување за настава по предметот: првата недела од семестарот во просторијата каде што се 

изведува наставата.  

Пријавување на испит: преку Службата за студентски прашања.  

 развојот на наставните содржини, се развиваат со секоја следна учебна година и следна 

генерација на запишани студенти во согласност со развојот на проблематиките во 

соодветните научни подрачја наведени во оваа студиска програма за трет циклус на студии. 

 Реализацијата на наставниот процес, Воената академија располага со современи училници и 

амфитеатар опремени со класична и современа аудио-визуелна, мулти-медиска компјутерска 

опрема.  Сето тоа наоѓа огромна примена во креирање и имплементирање на наставата на 

нов, модерен и функционален начин кој е во чекор со експанзијата на новата ера на 

информатичката технологија. 

 Оценувањето на студентите, е во согласност со правилниците и уредбите на УГД „Гоце 

Делчев“ во Штип. Се спроведува со изработка на семинарски работи, есеи, проектни задачи, 

писмен или усмен испит. 

 Оценка на квалитетот на наставата од страна на студентите се изведува со анкети на крајот од 

секој семестер за секој предмет,  

 Оценка на квалитетот на студиската програма од страна на завршените студенти се изведува 

во време од 1 (една) до 3 (три) години од нивното завршување со спроведување на анкета. 
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26.а РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА СОГЛАСНО 

УПАТСТВОТО ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ НА 

ЕВАЛУАЦИЈАТА И ЕВАЛУАЦИОНИТЕ ПОСТАПКИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ДОНЕСЕНО ОД АГЕНЦИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА 

НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И ОД ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА Р. 

МАКЕДОНИЈА (СКОПЈЕ -БИТОЛА, СЕПТЕМВРИ 2002). 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ СКОПЈЕ 
- ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА 

КВАЛИТЕТОТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО 

АПОСТОЛСКИ“- СКОПЈЕ, ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА 
 УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
(ЗА ПЕРИОДОТ 2009-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје 2012 година 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 
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ВОВЕД 

 

Конституирањето на Воената академија се базира на одредбите од Законот за високо 

образование (Службен весник на Република Македонија бр. 35/08 од 14.03.2008 година, односно на 

нормативите и стандардите за основање на високообразовна установа предвидени во чл. 33-57).  

Уште од почетокот на постоењето, Воената академија како придружна членка на Универзитот 

„Гоце Делчев”, Штип и сите нејзини чинители посебно внимание посветуваат на активностите за 

обезбедување и подобрување на квалитетот во високото образование. Во рамките на тие процеси, а во 

согласност со националната регулатива и европските програми за институционална евалуација на 

високообразовните институции, во февруари 2012 година беше иницирана постапка за внатрешна 

евалуација ва периодот од 2009 до 2011 година (од основањето на академијата до денес). 

Воената академија е акредитирана за два циклуси на универзитетски студии. Третиот циклус на 

студии е во развој и раководството се подготвува за негова акредитација. Од 15.04.2012 година во тек 

е постапката за реакредитација (усогласување со измените и дополните на Законот за Високо 

образование од фефруари 2011 година) на студиските планови и програми за прв и втор циклус на 

студии на Воената академија. 

Акредитацијата на Воената академија е за школување на кадри за потребите на  Министерството 

за одбрана (МО) и Армијата на Република Македонија (АРМ), Центарот за управување со кризи 

(ЦУК) и другите субјекти во рамките на овој систем, Дирекција за заштита и спасување (ДСЗ) и 

други институции од областа на безбедноста, одбраната и заштитата, засега се школуваат кадри само 

за потребите на МО, АРМ, ЦУК и ДСЗ. 

Студиите на Воената академија се организираат согласно Болоњската конвенција и Европскиот 

кредит трансфер систем (ЕКТС) - униврзитетско школување во траење од четири години во I циклус, 

една година во II циклус и три години во III циклус (кој сè уште не започнал да се реализира). 

Студиите се организираат од областите што ги негува Воената академија, а во согласност со 

современите стандарди и постигнувања во овие области. 

Дејноста на Воената академија е дефинирана со структурата и содржината на студиските и 

предметните програми донесени од страна на нејзиниот основач. Воената академија гарантира 

континуирана едукација, која ќе им биде овозможена на сите питомци – студенти и слушатели, а 

воедно нуди и широк спектар на наставни предмети од областа на општествените, природно-

математичките, општо-воените, општо-техничките, воено-техничките и воено стручно-

специјалистички дисциплини од интегрирана безбедност и заштита, дисциплини од менаџмент со 

кризи и други научни дисциплини.  

Конзистентната имплементација на политиките за квалитет во крајна мера ќе резултираат со 

подобрување на наставните и научноистражувачките процеси, признавање на дипломите и 

сертификатите издадени од институцијата на национално и меѓународно ниво и кон зголемување на 

бенефитите на сите консументи на услуги кои Академијата во своето функционирање ги нуди. 

Процесот на самоевалуација е спроведен на институционално ниво од страна на Комисијата за 

самоевалуација на Воената академија во соработка со Комисии за евалуација при академијата. 

 

Извештајот го изработи Комисијата за евалуација на Воената академија во следниов состав: 

- доц. д-р Методи Хаџи Јанев, Раководител на Катедра за Општествени науки 

(претседател на комисијата),  

- доц. д-р Александар Главинов, Заменик раководител во Катедра за воени 

науки и  воени вештини (член на комисијата),  

- Клетников Никола, предавач, наставник во Катедра за воени науки и воени 

вештини (член на комисијата),  

- Питомец Павле Спасов (член на комисијата) и 

- Студент Горан Ристовски (член на комисијата). 

 

Комисијата ги започна активностите за самоевалуација во март 2012 година, базирана на 

препораките од европските стандарди и насоки за интерно обезбедување квалитет на 

високообразовните институции, параметрите и индикаторите утврдени во препораките на Европската 

асоцијација за обезбедување квалитет, како и Упатството за евалуација и евалуациона постапка на 

факултет/висока стручна школа/научна установа, донесено во 2002 година од Интеруниверзитетската 

конференција на Република Македонија. 

Самоевалуацијата, како еден од чекорите на евалуациониот процес, има три главни цели: 
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 - да претстави краток и содржаен преглед на наставно - образовниот процес во Воената 

академија, земајќи го во предвид влијанието на научноистражувачката работа врз наставно-

образовниот процес; 

 - да ги анализира добрите и слабите страни во работата на Воената академија и 

 - да обезбеди основа која ќе послужи за согледување на разликата помеѓу поставените цели и 

оствареното. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА АКАДЕМИЈАТА 

 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, е лоцирана во Скопје во касарната „Гоце 

Делчев“, на ул „Васко Карангелески“ бб, 1000 Скопје, Република Македонија. 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, од студиската 2009/2010 започна со настава 

на I циклус на студии за студенти-питомци за потребите на Министерството за одбрана, односно 

Армијата на Република Македонија и студенти за потребите на Центарот за управување со кризи и 

Дирекцијата за заштита и спасување. 

Воената академија е единствената воена високо-образовна и научна истражувачка установа во 

Република Македонија, чија основна задача е образование на кадри за потребата на Министерството 

за одбрана, Армијата на Република Македонија како и субјектите за управување со кризи и заштита и 

спасување согласно Стратегијата за образование и обука во одбраната. Како таква, таа се бави со 

научно-истражувачка работа (НИР) за потребите на одбраната како поширока научна област на 

општествените науки, посебно во делот на воените и воено-техниките науки, управувањрето со кризи 

и заштитата и спасувањето. 

Основни функции на Воената академија се следните: 

 Развива и спроведува прв циклус на студии; 

 Развива и спроведува втор циклус на студии (специјалистички стручни студии и 

магистратура); 

 Развива трет циклус на студии (докторат); 
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 Носител е на сите нивоа на едукацијата на офицерскиот кор, обезбедува потполна реализација 

на Концептот за развој на офицерскиот кор во АРМ, почнувајќи од примарното ниво, преку 

континуираната професионална едукација, до сениорското ниво на едукација; 

 Изработува планови и програми за сите нивоа на едукација на офицерскиот кор во АРМ; 

 Развива и спроведува курсеви за континуиран професионален развој и континуирана 

едукација на професионален кадар од областа на кризниот менаџмент; 

 Спроведува научно - истражувачка работа и развој на посебни студии по насоки на МО и ГШ 

на АРМ, како поддршка на активностите во одбранбениот сектор и извршува други надлежности од 

високото образование предвидени со закон; 

 Покренува иницијативи за воведување модерна компјутерска технологија во рамките на 

образованието и обуката и овозможува користење на овие технологии од страна на другите субјекти 

во одбранбениот сектор; 

 Планира финансиски средства за реализација на едукацијата на офицерскиот кор во АРМ во 

согласност со Системот за ППБИ; Наставно-образовната и воспитната дејност се регулира со Наредба 

на Деканот на ВА за реализација на наставата на Воената академија за секоја учебна година и со 

плановите за реализација на наставата. 

Воената академија својата работа ја врши врз основа на: 

 Законот за Воена академија: 

 Законот за Високо образование; 

 Законот за служба во АРМ; 

 Законот за научно-истражувачката дејност; 

 Статутот на Воената академија и 

 Други подзаконски акти (правилници и упатства) кои произлегуваат од Законот за Воена 

академија и Статутот на Воената академија. 

Исто така, согласно Законот и Статутот, Воената академија во својата работа ги спроведува сите 

воени прописи и акти на Врховниот командант, министерството за одбрана и генералштабот на АРМ 

од кои произлегуваат обврски за Воената академија (директиви, планови, наредби, решенија, 

правилници, упатства, правила и друго). 

  

1. ВИЗИЈАТА И ЦЕЛИТЕ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА 

 

Раководството на Воената академија е посветено да ја оствари својата цел преку примена на нов 

пристап кон студентите и кон стекнувањето на знаење, усогласен со практиките и искуствата на 

европските универзитети. Основната визија на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, е 

активно да ги промовира и понатаму да ги развива научните дисциплини застапени во студиските 

програми, активно да ги следи трендовите во доменот на безбедноста, одбраната и кризниот 

менаџмент и да дава соодветни научни и стручни совети на државното раководство во согласност со 

насоките и целите на државното раководство. 

Својата визија Воената академија ја остварува преку следните принципи: 

 питомецот/студентот во центарот на вниманието; 

 индивидуален пристап кон питомецот/студентот; 

 зголемен степен на интерактивност во наставата со примена на современи 

методи и 

 научно-стручна истражувачка дејност 

Визијата на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ треба да овозможи создавање на 

институција која ќе биде препознатлива по највисоките човекови вредности: знаење, умеење, 

вистина, чест. Тоа треба да придонесе кон создавање на институција која ќе произведува високо 

професионален и квалитетен кадар, подготвен да го аплицира своето знаење во сите сфери на 

општественото живеење, а посебно во доменот на одбраната безбедноста и кризниот менаџмент 

поддржувајќи го на тој начин националниот економски развој и развојот на државата воопшто. 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, е високообразовна институција која се стреми да 

создава кадар кој ќе ја презема одговорноста на својата иднина и иднината на сегашните и идни 

генерации. 

Од анализата на визијата, целите и тежините задачи може да се констатира дека Воената 

академија има јасно поставена визија и цели. Исто така Воената академија има предвидено соодветни 

тежишни задачи преку кои обезбедува остварување на поставените цели и визијата. Она што 

недостасува е јасно дефинирана мисија на Воената академија во која покрај останатото ќе се 
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потенцира и регионалниот придонес на Воената академија во доменот на одбраната, безбедноста и 

кризниот менаџмент, како и соодветна програма за реализација на мисијата, со посебен осврт на 

меѓународната соработка. Дополнително, комисијата констатира дека иако е позитивно постоењето 

на тежишни задачи кои го овозможуваат остварувањето на визијата и целите, евидентно е дека не 

постои соодветна стратегија која ќе обезбеди сеопфатен пристап кон визијата, целите и мисијата на 

Воената академија. Стратегијата за остварување на визијата и целите препорачуваме да се посвети на 

следните прашања: 

- Како Воената академија ги следи промените што се прават на другите 

високообразовни установи во земјата и во странство?  

- Како овие промени се имплементираат на останатите Воени академии во светот? 

- Како и со каква динамика Воената академија се менува со цел да се подобри? 

- Како и со каква динамика Воената академија се приспособува на новите барања и 

колку брзо реагира на барањата на надворешната околина? 

- Како и дали Воената академија изготвува стратешки план за реализација на визијата и 

остварување на целите? и 

- Кои се управувачките механизми на кои треба да се фокусираат раководните органи 

на Воената академија со цел да го унапредат квалитетот. 

   

 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

 

Првите чекори кон формирањето на Воената академија датираат од 1992 год. Најпрвин (во 1992 

година) е формирано Оделението за школство при ГШ на АРМ. Во наредната 1993 година ова 

одделение се трансформира во Установа за обучување на воени старешини. По донесувањето на 

Законот за Воена академија, од страна на Собранието  на РМ во 1995 година беше формирана 

Воената акадмија. Последната генерација според овој закон е примена во учебната 2002/2003 година. 

Во 2006 година според овој закон  го заврши последната генерација. Од 2003 до 2009 година 

Академијата е во моратоиум за прием на питомци. Мораториумот за прием на питомци траеше до 

учебната 2009/10. 

Воената академија повторно започна со работа согласно Законот за Воената академија објавен во 

Службен весник на Република Македонија број 83 од 03.07.2009 година. Ден на Воената академија е 

14 јуни секоја календарска година според Статутот на воената академија број 07-876-1 од 17.10.2011 

година. 

Воената академија според Законот на Воената акадмеија треба да ги реализира трите циклуси на 

студии, стручно оспособување и усовршување за логистички специјалности и родот авијација, како и 

дрги видови курсирања. Досега на Воената академија се реализираат студиските програми за 

студирање на прв и втор циклус на студии. Заради тоа комисијата спроведе постапка за 

самоевалуација на првиот и вториот циклус на студии. 

Во прв циклус на студии студирањето се изведува во времетраење од четири години односно 

осум семестари. Учебната година има два семестара: зимски и летен. Досега се реализирани шест 

семестари. 

 

2.1. Модел на студиите од прв циклус 

 

Наставата по дисциплините предвидени елаборатите за студиски програми се реализира преку 

предавања и вежби организирани во петдневна работна недела и неделното оптоварување кое не 

преминува 30 часови. За посебните практични настави кои се изведуваат на полигоните или во 

единиците на АРМ (се однесува за питомците) е предвидена можност за поголемо неделно 

оптоварување. Останатото време се користи за самостојна работа и воннаставни активности на 

питомците и студентите  во согласност со дневниот распоред на времето.  

Покрај теоретската настава, со програмата е предвидена  и обука по основни академски 

способности, како и практична обука предвидена во содржините на предметните програми.  

Постојат разлики во бројот, содржината, почетокот, завршетокот и времето на траење на 

активностите по годините на школување и затоа е потребно за секоја година, според календарот, 

согласно со Елаборатот, да се изработува План за реализација на наставата за тековната учебна 

година. 
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Структурата на часовите и предметните содржини иако се во согласност со визијата и целите на 

Воената академија и се во соодветност со називот на дипломата делумно обезбедува развој на 

стручен односно научен профил на Воената академија, согласно со домашните и меѓународните 

стандарди, како и според желбата на питомците студентите за што е покрената реакредитација на 

Воената академија (со цел усогласување со измените и дополните на Законот за Високо образование 

од фефруари 2011год). 

Иако има голем број на наслови во библиотеката на Воената академија, сепак недостасува 

соодветна литература која ги задоволува академските стандарди и критериуми во согласност со 

нивото на образование и воспитување за наставните дисциплини. Исто така во изминатиот период 

евидентно е дека издавачката дејност е запоставена. Затоа е неопходно подобрување напорите за 

заживување на издавачката дејност, со цел издавање на квалитетни учебници за потребите на 

наставата, издавање на мултимедијални материјали за подршка на наставата итн. 

Како охрабувачки чекор во оваа насока е фактот што и Воената академија е опфатена со 

проектот на владата за преведување на 1000 учебници од најпрестрижните универзитети (каде досега 

се преведени 42 наслови со вкупен број на книги близу 2500, а за преведување има уште 32 наслови).  

Односот број на часови за предавања и број на часови за вежби (семинарска работа/теренска 

настава) е според зконските критериуми. 

 

Општи согледувања за додипломските студии на Воената академија 

 

Воведувањето на ЕКТС е еден од главните предуслови за приближување на Академијата кон 

европскиот простор на високото образование. 

Во периодот на основање и почеток од 2009-2012 година Академијата дизајнираше и оформи 

современи студиски програми на додипломските студии се со цел и во насока на: 

 намалување на оптовареноста на студентите со обемот на предметните 

содржини; 

 воведување на поголем број изборни предмети, со што се зголемува можноста 

за избор според личен афинитет на студентот;  

 воведување нови форми на континуирано оценување на студентите преку 

семинарски трудови (покрај колоквиумите и завршните испити); 

Заклучок е дека Академијата во осовременувањето на студиските програми воведе модуларни 

курикулуми, што подразбира предметни програми со задолжителни предмети и доволен број на 

изборни предмети кои ја збогатуваат студиската програма. 

Академијата го претпочита принципот на интердисциплинарност и на мултидисциплинарност во 

студиските програми, односно интегрирани студии, при што во реализацијата на наставната програма 

учествуваат наставници од повеќе факултети.  

Обемот на предметните програми е резултат на дизајнирање на нови наставни програми, 

односно воведени се нови содржини. 

Оптимализацијата на бројот на часовите и обврските е процес на кој Воената академија му 

посветува посебно внимание и на кој и во иднина треба да му се посветува посебно внимание. 

Што се однесува до бројот на наставниците што ги реализираат студиските програми, евидентно 

е дека бројот на наставници со полно работно време, вработени на Воената академија, постепено се 

зголемува, што придонесува кон јакнење на Академијата како образвона институција. Исто така е 

евидентно и дека дел од наставниците се ангажирани со договори со неполно работно време и 

нивниот број е во опаѓање. 

Важен сегмент во дејноста на Академијата на кој сметаме дека треба да му се посвети сериозно 

внимание во иднина се обезбедување на континуирано образование, образование на далечина, 

доживотното образование како и, поголем увид во квалитетното изведување на наставата од страна 

на наставниците и креирање на процедура за преземање на соодветни мерки на наставниците кои од 

страна на питомците и студентите, а и од надлежните за контрола за наставата ќе покажат недоволен 

квалитет и успех. 

Како добар водич во реализирањето на овие заложби може да послужат постоечките пилот-

проекти, на дел од сродните институции во земјата и странство, или пак сопствени проекти кои ќе го 

земат во предвид начинот на кој тоа ќе се осмисли, реализира, како и сите овие напори нормативно 

би требало да се уредат. 
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2.2.Модел на студиите од втор циклус 

 

Студиите во II циклус се организираат во форма на редовни и вонредни студии во различни 

наставно-научни области, и тоа: 

Научни студии (магистратура) како подготовка за научно-истражувачка дејност во определена 

област и обработка на современите аспекти на таа област, се организира за следните насоки – 

наставно-научни области: 

- Безбедност и одбрана; 

- Управување со кризи и заштита и спасување. 

Стручните студии (специјализација) претставуваат продлабочено студирање на определена 

област и развивање на практичните комптенции, се изведува во насоките:  

- Специјализација за командни и штабни должности; 

- Специјализација за заштита и спасување. 

 

Во содржински поглед студиите се дизајнирани со блок задолжителни и блок изборни предмети, 

со што на кандидатите и на организациите што ги финансираат во текот на студиите им е дадена 

можност непосредно да влијаат врз делот од содржината на образованието. 

При дизајнирањето на студиските програми во делот на магистерските студии избегнати се 

рамките за премногу тесна специјализација и е избран интердисциплинарниот пристап. Во рамките 

на специјалистичките студии е вграден посебен стручно-специјалистички дел со кој се вообличува 

специјализацијата за одредено подрачје, што е поврзано со оспособувањето за извршување практични 

работни задачи и стекнување компетенции за повисоки раководни должности во областа. 

Во процесен поглед за студиите од II циклус по правило се организира настава за секој предмет. 

По исклучок, кога за одреден предмет, особено за изборните, нема доволно студенти, наставата е 

консултативна или менторска. 

Студиите од II циклус по содржината и обемот начелно не претставуваат повторување на 

редовните студии од I циклус. Воочено е одредено повторување на минимум наставна содржина, во 

одделни предмети, меѓутоа раководните во Академијата го имаат воочено овој феномен и експресно е 

издејствувано отстранување на повторувањата. На тој начин студиите од II циклус опфаќаат нови 

подрачја, области и дисциплини. Одделни делови каде што повторувањето е неизбежно, зарадии 

надградување на образованието програмата  значително проширено и продлабочено навлегуваа во 

соодветната материја. 

Вредноста на секоја предметна програма се изразува во кредити – 1 кредит е еквивалент на 30 

часови (во текот на неделата) оптовареност на студентите според различни облици: директна настава, 

семинарски работи, професионална практика, подготовка на испит, изработка на магистерски, 

односно специјалистички труд и слично. Програмскиот обем за определено ниво изнесува: 

- за магистерско ниво –  60 кредити; 

- за специјалистичко ниво –  40 кредити
1
.  

Секоја предметна програма е автономна, но и функциски вклопена во целината на студиите од II 

циклус. Со тоа е овозможено нивоата да се совладуваат и постапно – директно магистерски студии, 

па потоа специјализација и обратно. 

Наставата на универзитески студии од II циклус (специјализација и магистратура) се изведува 

преку предавања, консултации, изработка на семинарски работи, практични вежби, решавање 

конкретни тактички - практични задачи и ставање во улога при извршување конкретни задолженија. 

Испитите се полагаат по завршување на семестарот и тоа откако кандидатот ќе ги исполни обврските 

на предметната програма и критериумите на ЕКТС. 

Последниот семестар е предвидена изработка на специјалистички/магистерски труд. 

Изработката на специјалистичкиот/магистерскиот труд е задолжителна и истите подлежат на јавна 

одбрана. После завршувањето на универзитески студии од II циклус кандидатот стекнува за завршени 

магистерки студии 60 кредити, а за завршена специјализација 40 кредити според ЕКТС. 

                                                      
1
    Во рамките на Специјализацијата не се вреднува со кредити делот на стручно-специјалистички предмети, 

што во суштина опфаќаат практична работа на решавање тактички задачи, работа во улога на извршување 

определени должности, штабно функционирање и работа во процесот на донесување одлуки и слично. Ова 

согласно Законот за високо образование, е регулирано  во Статутот на Воената академија.  
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Со завршување на магистерските студии се добива диплома со назив магистер по менаџмент со 

одбранбено-безбедносни ресурси од соодветната област на студиската програма (англиски: Master of 

defense and security resources management).  

Со завршување на специјалистичките студии се добива диплома со назив специјалист за 

соодветната насока (специјалист за командни и штабни должности и специјалист за заштита и 

спасување). 

За реализација на студиската програма за втор циклус на студии Воената академија и 

Министерството за одбрана и АРМ, располагаат со кадар наведен во следнава табела. 

 

 

 

 

                    Институција 

      Звање 

Воена 

академија 

Министерство 

за одбрана и 

АРМ 

Вкупно 

Доктори на науки 9 7 15 

Магистри 6 23 29 

Командно-штабна 

академија 
4 212 216 

Генерал-штабна 

академија 
1 11 12 

Школа за народна 

одбрана 
/ 8 8 

Табела.1 Преглед на кадари во МО и АРМ. 

 
За време на самоевалуацијата на Воената академија се запишани 82 слушатели во втор циклус на студии и тоа: 

- На специјализација за командни и штабни должности се запишани 35 слушатели од кои 10 слушатели се 

од логистички весови и 9 од нив имаат одбрането специјалистички трудови. Еден слушател од 

специјализацијата за командни и штабни должности не го започнал студирањето. 

- На магистерски студии 48 слушатели од кои во насоката безбедност и одбрана 36 слушатели и во 

насоката кризен менаџмент заштита и спасување 12 

слушатели.
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Слика 1. Број на запишани студенти  во втор циклус на студии  по насоки 

 
2.3.Можности за продолжување на студиите 

При организирањето на предложената програма за универзитески студии од II циклус 

(специјализација и магистратура) според Болоњскиот процес, земена е предвид и можноста за 

продолжување на трет циклус на студии. Со тоа е обезбден соодветен континуитет во образованието 

за кандидтите запишани на последипломските студии на Воената академија. Студентот кој успешно 

ќе ги комплетира студиите од II циклус според програмата за магистратура, се здобива со право 

директно да продолжи со студирањето во III циклус до стекнување на академски степен – доктор на 

науки. 

 

3. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 

 

3.1. Наставно-научен,соработнички кадар и административен кадар 

 

3.1.1. Анализа на наставно-научниот и соработнички кадар на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“. 

 

На Академијата постојат следните основни организациски единици:  

- Сектор за настава и научно-истражувачка работа ( во натамошниот текст: НИР);  

- Сектор за втор и трет циклус на студии и стручно и професионално усовршување;  

- Стручна и административна служба.  

 

Во составот на секторот за настава и НИР се следните внатрешни организациски 

единици:  

- Катедра за воени науки и вештини;  

- Катедра за воена логистика;  

- Катедра за природни и воено-технички науки;  

- Катедра за општествени науки;  

- Катедра за безбедност и кризен менаџмент, заштита и спасување.  
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Во составот на секторот за втор и трет циклус на студии и стручно и професионално 

усовршување внатрешни организациски единици се:  

- Одделение за II и III  циклус на студии 

- Одделение за стручно и професионално усовршување 

- Одделение за напредни образовни технологии и симулациска поддршка 

 

 

Во составот на стручна и административна служба внатрешни организациски единици се:  

- Стручна и административна служба 

- Одделение за планирање, административни и студентски работи 

- Одделение за поддршка 

 

Наставно-научен и соработнички кадар 

 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” од своето формирање до денес води 

интензивна политика на создавање на квалитетен наставно-научен кадар, па така од формирањето во 

2009 година до денес брои:  

           20                 постојано вработени и  

           30                 хонорарни соработници ангажирани како наставен персонал.  

 

Наставно-научниот кадар е составен од: 

             8                    Редовни професори,  

             6                    Вонреден професор,  

           16                     Доценти,  

Лекторскиот кадар се состои од: 

            /                      Виши лектори, 

            2                      Лектори,  

Наставниот кадар се состои од:  

             2                     Виши предавач 

             3                     Предавач 

Насловниот кадар се состои од: 

              /                     Насловен вонреден професор 

              1                    Насловен доцент 

соработничкиот кадар се состои од:  

               /                    Асистент, 

             /                      Помлади асистенти,  
             /                      Уметнички соработници и  

           13                      Соработници. 

 

Мора да се потенцира дека на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, се 

одвива континуиран процес на вклучување на нови доктори на науки и магистри кои 

постојано се приклучуваат во реализирањето на наставниот процес, каде ограничувачки 

фактори се пред се расположливоста на ваков кадар на национално ниво, како и 

ограничените финансиски ресурси за нови вработувања. 

 

3.1.2.Анализата на кадровската распределба  

1) Сектор за настава и научно-истражувачка работа 

Во Секторот за настава и научно истражувачка работа има 2 вработени. Од наставно – 

научниот кадар, наставничкиот кадар во секторот се 1 наставници од соработничкиот кадар е 

1 соработник, така да односот  наставник : соработник е 1:1. 

 

 2) Катедра за воени науки и воени вештини 

Во Катедра за воени науки и воени вештини има 6 вработени. Од наставно – научниот 

кадар, наставничкиот кадар во катедрата се 3 наставници од соработничкиот кадар е 1 

соработник, така да односот  наставник : соработник е 3:1. 

Катедрата за ВНиВВ со ангажираните редовни и хонорарни наставници и соработници 

во првиот циклус на студии покрива 33 предмети од студиската програма за прв циклус на 

студии. 
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 3) Катедра за воена логистика 

Во Катедра за воена логистика има 5 вработени. Од наставно – научниот кадар, 

наставничкиот кадар во катедрата се 4 наставници од соработничкиот кадар е 1 соработник, 

така да односот  наставник: соработник е 4:1. 

Катедра за воена логистика со ангажираните редовни и хонорарни наставници и 

соработници во првиот циклус на студии покрива 8 предмети од студиската програма за прв 

циклус на студии. 

 

4) Катедра за природни и воено технички науки 

Во Катедра за природни и воено технички науки има 4 вработени. Од наставно – 

научниот кадар, наставничкиот кадар во катедрата се 2 наставници од соработничкиот кадар 

е 2 соработник, така да односот наставник: соработник е 2:2. 

Катедра за природни и воено-технички науки со ангажираните редовни и хонорарни 

наставници и соработници во првиот циклус на студии покрива 64 предмети од студиската 

програма за прв циклус на студии. 

 

5) Катедра за општествени науки 

Во Катедра за општествени науки има 4 вработени. Од наставно – научниот кадар, 

наставничкиот кадар во катедрата се 2 наставници од соработничкиот кадар е 2 соработник, 

така да односот  наставник: соработник е 2:2. 

Катедра за општествени науки со ангажираните редовни и хонорарни наставници и 

соработници во првиот циклус на студии покрива 24 предмети од студиската програма за 

прв циклус на студии. 

 

 6) Катедра за безбедност, кризен менаџмент заштита и спасување 

Во Катедра за безбедност, кризен менаџмент заштита и спасување има 4 вработени. Од 

наставно – научниот кадар, наставничкиот кадар во катедрата се 2 наставници од 

соработничкиот кадар е 2 соработник, така да односот  наставник : соработник е 2:2, односно 

1%. 

Катедра за безбедност, кризен менаџмент заштита и спасување со ангажираните редовни 

и хонорарни наставници и соработници во првиот циклус на студии покрива 26 предмети од 

студиската програма за прв циклус на студии. 

Анализата на кадровската распределба по катедри укажува на постоење на 

нерамномерна распределба на наставнички и соработнички кадар.  

Односот наставник / соработник се движи од 0,75 до 4, што укажува дека постои потреба 

од ангажирање на нов соработнички кадар.  

Ова е во согласност и со податоците добиени од оптовареноста на соработничкиот кадар 

во однос на параметарот студент/наставник, според кој просечно на ниво на Универзитет има 

433 студенти на еден наставник, односно 48,8 студенти на еден соработник. Овој параметар 

укажува и на зголемена потреба од наставнички кадар, со цел да се имплементираат 

препораките од Правилникот за нормативите и стандардите за вршење на високообразовна 

дејност, што е посебно изразено кај некој факултети. 

3.1.3. SWOT анализа за наставно-научниот и соработнички кадар на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“. 
 

Силни страни (strengths) 
- обезбеденост со кадар со капацитет и расположеност за развој и 

имплементација на нови студиски програми за додипломско и последипломско 

образование; 

- оспособеност на расположивиот кадар за реализација на научноиетражувачкн 

и апликациони проекти. 

 

Слаби страни (weaknesses) 
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- непостоење на временски период за репродукција на кадар, како и неможност 

за сопствена едукација на кадри (трет циклус на студии); 

- отсуство на програми и модалитети за обезбедување на континуирано 

усовршување на наставничкиот и соработничкиот кадар; 

 

Можности (opportunities) 

- проширување на можноста за вработување/ангажирање на дополнителен 

наставно-научен и соработнички кадар; 

- можност за соработка со стопанството низ формата на ангажирање на 

истакнати експерти од праксата; 

- можност за сопствена едукација на кадри прску организирање на втор/трет 

циклус студии. 

 

Закани (threats) 

- ограничувања на вработувањата на наставно-научни и соработнички кадри 

поради лимитираните финансиски средства; 

- намален интерес на младите кадри за едукација и работа во државата, поради 

лошата материјална состојба и ригорозните критериуми за напредување; 

- одлив на наставнички кадар поради заострената конкуренција помеѓу  

високообразовните институции на национално ниво особено заради поголеми 

финансиски примања; 

- ограничени финансиски средства за едукација и усовршување на научни кадри. 

 

Административниот кадар на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ е 

ангажиран за извршување на административно-техничките работи поврзани со наставно-

научниот процес. Во трите години постоење на овој Академијата се ангажирани околу 15     

лица за извршување на стручните и административно-техничките работи.  

 

3.2. Сервисот на студентската служба и одделението за поддршка 
Персоналот од студентската служба и одделението за поддршка при Воената академија, 

комисијата е организиран со цел да овозможи квалитетна и навремена услуга на питомците и 

студентите, овозможи навремено подигање на потребната литература од библиотеката, копирање на 

потребните материјали и исплата на сите финансиски принадлежности. 

 

4. ПИТОМЦИ СТУДЕНТИ И СТУДЕНТИ 
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје својата наставно-образовна и истражувачка дејност ја 

извршува во следните насоки: 

- „Управување со ресурси“; 

- „Телекомуникации во одбранбено-заштитни системи“; 

- „Нуклеарно-хемиско-биолошка  заштита“; 

- „Нискоградба“; 

- „Пилот“; 

- „Контрола на воздушен простор“; 
- „Кризен менаџмент, заштита и спасување“. 

Во периодот на самоевалуација, на сите насоки во рамките на ВА Скопје запишани се вкупно 131 
студенти, од кои 94 студенти питомци од Република Македонија 10 студенти питомци од Црна Гора и 27 

студенти (слика 1). 

Во текот на првите две години на студирање питомците не се поделени по насоки и програмата за 

студирање во прва година е иста за сите питомци, исто така  и  

програмата за студирање во втора година е иста за сите питомци. 
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2. Број на запишани студенти по наставни групи   

 

Националната структура на питомците и студентите во голема мера ја запазува националната структрура 

на населението во Република Македонија и истата е дадена во следните табели. 

 

 

 

 

 

 

ПИТОМЦИ П О Л 

Национална  припадност В К У П Н О
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Ц
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Б
о
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а
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I 

година 

Мажи 24 15 4  1 1 1 1 1 
33 

Жени 9 6 1     1 1 

II 

година 

Мажи 25 14 3 / / 2 2 4 / 
35 

Жени 10 7 / / 1 / / 2 / 

III 

година 

Мажи 27 20 5  1 1 / / / 
34 

Жени 7 6 / / / / / / 1 

Вкупно: 

Мажи 76 49 12 / 2 4 3 5 1 

102 

Жени 26 19 1 / 1 / / 3 2 

 102 68 13 / 3 4 3 8 3  

 
Табела бр. 2 преглед на националната структура на студентите - питомци  
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С Т У Д Е Н Т И П О Л 

Национална  

припадност 

ВКУПНО 

М
а

к
е
д

о
н

ц
и

 

А
л

б
а

н
ц

и
 

I година 

Центар за управување со 

кризи 

Мажи 3 1 2 
5 

9 
Жени 2 2 / 

Заштита и спасување 
Мажи 3 3 / 

4 
Жени 1 1 / 

II година 

Центар за управување со 

кризи 

Мажи 4 4 / 
5 

1

0 

Жени 1 1 / 

Заштита и спасување 
Мажи 4 3 1 

5 
Жени 1 1 / 

III година 

Центар за управување со 

кризи 

Мажи 3 3 / 
4 

8 
Жени 1 1 / 

Заштита и спасување 
Мажи 4 4 / 

4 
Жени / / / 

Центар за управување со кризи 

Мажи 
1

0 
8 2 

1

4 

2

7 

Жени 4 4 / 

Заштита и спасување 

Мажи 
1

1 

1

0 
1 

1

3 
Жени 2 2 / 

Табела бр. 3 преглед на националната структура на студентите  

Успехот на питомците и студентите по години и вкупно постигнат во текот на студирањето на 

Воената академија е даден во следните табели. 

 

а) Студенти / питомци I Година 

 

Студенти / питомци , 

Студенти 
ВКУПНО ПРОСЕК ВКУПЕН ПРОСЕК 

Р. Македонија 29 8,50 

8,31 

Р. Црна Гора 4 8,60 

Студенти Центар за 

управување со кризи 
5 7,21 

7,29 

Студенти Заштита и 

спасување 
4 7,40 

 

Вкупно 

 
42 Просек на генерација 



 

Страна | 81 
 

7,8 

 

б) Студенти - питомци II Година 

 

Студенти / питомци , 

Студенти  
ВКУПНО ПРОСЕК ВКУПЕН ПРОСЕК 

Р. Македонија 29 8,20 

8,33 

Р. Црна Гора 6 8,46 

Студенти Центар за 

управување со кризи 
5 8,23 

8,05 

Студенти Заштита и 

спасување 
5 7,86 

 

Вкупно 

 
45 Просек на генерација 

8,19 

в) Студенти - питомци III Година 

 

Студенти / питомци , 

Студенти  
ВКУПНО ПРОСЕК ВКУПЕН ПРОСЕК 

Питомци 34 8,29 8,29 

Студенти Центар за 

управување со кризи 
4 7,32 

7,44 

Студенти Заштита и 

спасување 
4 7,56 

 

Вкупно 

 
42 Просек на генерација 

7,87 

 

Студенти- питомци и студенти од прв циклус на студии од сите три години 
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Студенти / питомци , 

Студенти  
ВКУПНО   

Питомци 102   

Студенти  

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно 

 
129 Вкупен просек на сите  

7,95 

 

 

4.1. Насока  - „УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ”; 

 

Вкупен број питомци студенти 

- Во периодот на самоевалуацијата вкупниот број на питомци на управување со ресурси 

на додипломски студии во трета, година на студии запишани се вкупно 24 питомци 

студенти. 

Вкупен број на одбранети, дипломски, специјалистички и магистерски трудови и 

докторски дисертации 

- Во насоката „управување со ресурси” сѐ уште нема дипломирани студенти. 

Осипување на питомци студенти 

На Воената академија од насоката управување со ресурси во трета година нема 

осипување на питомци студенти. 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење 

и кредити 

Вкупната ангажираност на студентите на ниво на академска година е од 1500 до 1800 

часа, што е еквивалент на 60 ЕКТС. 

Видови студентска активност 

Во периодот на самоевалуација се евидентирани повеќе облици на студентска активност, како 

што се организирање дебати и работилници, соработка со младински клубови и учество на 

конференции и семинари. Исто така питомците и студентите времето за вон наставни активности го 

користат за посети на филмски, театарски и културно-уметнички претстави, концерти, ликовни 

изложби и слично. 

Питомците и студентите, преку своите спортски друштва или самостојно активно учествуваат во 

спортскиот живот на студентската младина во Републиката. 

Значајна улога во сестраниот развој на личноста на питомците/студентите има и организирањето на 

разни видови на курсеви.  

 

 

4.2. Насока  – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО ОДБРАНБЕНО-ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ 

Вкупен број питомци студенти 
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Во периодот на самоевалуацијата, вкупниот број на студенти на насоката  телекомуникации во 

одбранбено-заштитни системи на додипломски студии во трета година на студии се запишани вкупно 

10 студент. 

Вкупен број на одбранети, дипломски, специјалистички и магистерски трудови и докторски 

дисертации 

На насоката  телекомуникации во одбранбено-заштитни системи нема сеуште дипломирани 

студенти. 

 

Осипување на питомци студенти  

На Воената академија од насоката телекомуникации во одбранбено-заштитни системи  во трета 

година нема осипување на студенти. 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 

Вкупната ангажираност на студентите на ниво на академска година е различна и изнесува 1500-

1800 часа што е еквивалент на 60 ЕКТС. 

Видови студентска активност 

Во периодот на самоевалуација се евидентирани повеќе облици на студентска активност, како 

што се организирање дебати и работилници, соработка со младински клубови и учество на 

конференции и семинари. Исто така питомците и студентите времето за вон наставни активности го 

користат за посети на филмски, театарски и културно-уметнички претстави, концерти, ликовни 

изложби и слично. 

 

4.3. Насока  – НУКЛЕАРНО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА  ЗАШТИТА 

Вкупен број на питомци студенти 

Во периодот на самоевалуацијата, на насоката нуклеарно-хемиско-биолошка  заштита нема 

запишано студенти. 

4.4. Насока  – НИСКОГРАДБА 
Вкупен број на питомци студенти 

Во периодот на самоевалуацијата, на насоката нискоградба нема запишано студенти. 

4.5. Насока  – ПИЛОТ  
Вкупен број на питомци студенти 

Во периодот на самоевалуацијата, на насоката пилот нема запишано студенти 

 

4.6. Насока  – КОНТРОЛА НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР   

Вкупен број на питомци студенти 

Во периодот на самоевалуацијата, на насоката контрола на воздушен простор нема запишано 

студенти 

 

4.7. Насока -  КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
Вкупен број студенти 

Во периодот на самоевалуацијата, вкупниот број на студенти на насоката  Кризен менаџмент, 

заштита и спасување на додипломски студии се запишани вкупно 27 студенти од тоа: 

- На студиската програма од областа на заштита и спасување 13 студенти и 

- На студиската програма од областа на управување со кризи 14 студенти. 

Вкупен број на одбранети, дипломски, специјалистички и магистерски трудови и докторски 

дисертации 

На насоката  Кризен менаџмент, заштита и спасување нема сеуште дипломирани студенти.  

 

Осипување на студенти 

На Воената академија нема осипување на студенти од насоката Кризен менаџмент, заштита и 

спасување (мислам  дека 3 напуштија но теба да видиме????). 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 

Вкупната ангажираност на студентите на ниво на академска година е различна и изнесува 1500-

1800 часа што е еквивалент на 60 ЕКТС. 

Видови студентска активност 

Во периодот на самоевалуација се евидентирани повеќе облици на студентска активност, како 

што се организирање дебати и работилници, соработка со младински клубови и учество на 

конференции и семинари. Особено е значајно и учеството на натпреварот по Меѓунардоно 
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хуманитарно право, организиран од страна на Меѓународната организација на Црвениот Крст на кое 

беше забележан значителен резултат освојувајќи го третото место помеѓу 11 универзитети од Европа, 

како и номинирање на на еден питомец за еден од 4 најдобри учесници на натпреварувањето. Исто 

така, питомците и студентите времето за вон наставни активности го користат за посети на филмски, 

театарски и културно-уметнички претстави, концерти, ликовни изложби и слично. 

Питомците и студентите, преку своите спортски друштва или самостојно активно учествуваат во 

спортскиот живот на студентската младина во Републиката. 

Значајна улога во сестраниот развој на личноста на питомците/студентите има и организирањето на 

разни видови на курсеви. 

 

Иако студентите се вклучени во вон-наставната активност, таа може да се подобри преку 

дефинирање на обликот, начинот на организирање и подобра координација и организација на вон-

наставните активности на питомците и студентите помеѓу ВА и ЦОП, формирање на легитимна 

студентска организација (студентски и питомечки парламент на ВА) соглсано законот за Високо 

образование, формирање на секции за културно-забавни активности и воспоставување на соработка, 

потпишување на меморандуми за соработка (за доставување на редовни информации за активности и 

обезбедување на соодвени попусти) и интензивирање на соработката со институции од областа на 

културата и спортот. На тој начин би се подобрило учеството на питомците и студнетите во 

воннаставните активности. 

 

4.9. Осипување на студенти од Воената академија 

На Воената академија има осипување на 8 студенти и тоа 3 студенти од првата група, 2 

студенти од втора група и 3 студент од трета група за време на студирањето во првите две 

години односно пред поделбата по насоки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Осипување на студентите  од Воената академија 

4.3. Просторните и материјалните ресурси  

Воената академија просторно е сместена во касарната „Гоце Делчев“ во Скопје. Користи шест 

објекти (објектите бр.54, 55, 56, 57, лабораторијата 24, нов објкет бр.2 - библиотека), ресторан за 

исхрана, дворни површини, паркинзи, сообраќајници, уредени површини за спортување и други 

содржини. Податоците за имотот со кој располага Министерството за одбрана, а го користи Воената 

академија, се следни: 

1. Училници и лаборатории: 

- 15 училници за настава со површина од 1779 m
2
, 

- амфитеатар со површина од 94 m
2
, 

- свечена сала со површина од 94 m
2
, 

- мултимедијална сала со површина од 126 m
2
, 

- лабаратории за старански јазици со површина од 188 m
2
, 

- хемиска лабараторија со површина од 68 m
2
, 

- лабаратории за експлозивни материи со површина од 29 m
2
, 

2. 70 канцеларии со површина од 1670 m
2
, 

3. 32 Спални за семстување на студентите со вкупна површина од 816 m
2
,: 
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4. Библиотеката е предвидено да биде со површина од околу 2 500m
2
, истата е во фаза на 

проект и се планира да има 5 канцеларии, 1 сала за состаноци , магацински простор и 

простории за библиотечна граѓа со читални  и други простории. 

5. Спортски терени околу 8 443 m
2
; 

- игралиште за одбојка од околу 242 m
2
, 

- игралиште за кошарка од околу 966 m
2
, 

- игралиште за тенис од околу 693 m
2
, 

- игралиште за фудбал од околу 4 220 m
2
, 

- игралиште за ракомет од околу 990 m
2
, 

- објект за атлетика 1332 m
2
, 

 

Кабинети и училници и лабараториите овозможуваат ефективно реализирање на наставата и 

вежбите според утврдени критериуми и стандарди но има потребата од реновирање на постоечките и 

креирање на нови кабинети за настава, креирање на современа лабораторија за симулации, итна 

изградба на спортска сала и обезбедување на простор за културно забавен живот на питомците и 

студентите на ВА. 

Опремата со која располага Воената академија  ги задоволува стандардите за теориска и за 

практична настава, дел од практичните вежби се одвиваат во единиците на АРМ, ЦУК и ДЗС; 

Компјутерските лаборатории и приклучоците на интернет делумно ги задоволуваат потребите на 

питомците и студентите поради што е потребно да се обезбедат дополнителни приклучоци за 

интернет и доосовременување на компјутерските кабинети. 

Прирачниците напишани од наставниот кадар недоволно ги задоволуваат потребите на Воената 

академија што ја налага потребата од подобрување на издавачката дејност на Воената академија. 

При копирање на учебниците и друга литература на Воената академија е обезбедено спречување 

на повредите на авторските права. 

 

 

5. НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА  

Во досегашниот период Воената академија има остварено соработка со повеќе воени академии  

од соседството на полето на одбраната и безбедноста и има упатено питомци на школување на истите 

и тоа: 9 питомци на НВУ „Васил Левски“ Велико Трново, Бугарија; 6 питомци на  Копнена Воена 

Академија Анкара, Турција, Италија 2 питомци и 6 питомци на ВУ „Скендер Бег“ Тирана, Албанија. 

Исто така Воената академија има воспоставено соработка Црна Гора од каде се упатуваат питомци за 

школувана Воената академија. Меѓународната соработка Воената академија ја остварува и преку 

организација на ЛЕТЕН КАМПУС на која учествуваат питомци од воените академии од соседството, 

САД и ОК и еминентни професори и предавачи како од воените академии од кои учествуваат 

питомците така и професори од Маршал центарот од Гармиш, Германија; Здружената команда на 

НАТО во Неапол, Командата на НАТО силите во Босна и Херцеговина и НАТО советодавниот тим 

во Скопје. Воената академија во досегашниот период има организирано неколку предавања на 

актуелни теми на кои учествувале професори од земјите членки на НАТО. 

Иако постои соработка со Воените академии на регионално ниво, надворешната соработка на 

Воената академија може да се подобри доколку се: 

- изработи програма за меѓународна соработка и се овозможи поголемо учество на 

конференции, симпозиуми, конгреси и други меѓународни активности на наставниот 

кадар од Воената академија; 

- потпишат меморандуми за соработка со најреномираните маѓународни научни и 

стручни организации и инситуции во обласна на работа на ВА; 

- интензивира соработката со овие организации и инситуции во насока на подготовка и 

реализација на заеднички проекти, размена на наставен кадар, студиски патувања и сл. 

- Подобрување на организацијата на ЛЕТНИОТ КАМПУС преку развивање во облик на 

меѓународен проект и аплицирње за финансиска поддршка од НАТО. 

 

6. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

 

Воената академија во досегашниот период има организирано една научно-стручна конференции 

на тема од областа на одбраната и безбедноста. Наставниот персонал со свои трудови има 

учествувано на голем број на конференции во земјата и во странство. Дополнително, Воената 
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академија до сега има аплицирано на неколку проекти за кои средства обезбедува Министерството за 

образование и наука, од кои три проекти (добиени) беа посветени за опремување на лабоатории.   

Евидентно е дека има потреба од унапредување на научно-истражувачката дејност преку 

организирање на научни, научно-стручни и стручни конференции, односно подготовка, и реализација 

на проекти од доменот на работењето на Воената академија, поголема соработка со ГШ на АРМ и 

командите и единиците од неговиот состав во насока на заедничка работа на науката и практиката 

заради подобрување на нивното функционирање и имплементација на сите неопходни стандарди и 

современи научни и стручни достигнување од нивниот домен на функционирање и поголема 

соработка со УГД во насока на подобро взаемно искористување на наставните и научните 

капацитите. 

7. ЗАКЛУЧОК  

  Како придружна членка на Универзитот „Гоце Делчев“, Штип, Воената академија како и сите 

нејзини чинители посебно внимание посветуваат на активностите за обезбедување и подобрување на 

квалитетот во високото образование. Воената академија е акредитирана за два циклуси на студиски 

програми за I и II циклус, а раководството работи интензивно и на создавање услови за акредитација 

и на III циклус на студии. 

Студиите на Воената академија се организираат согласно Болоњската конвенција и Европскиот 

кредит трансфер систем (ЕКТС) - униврзитетско школување во траење од четири години во I циклус, 

една година во II циклус и три години во III циклус (кој сè уште не започнал да се реализира).  

Воената академија има јасно поставена визија и цели, но и соодветно предвидени тежишни 

задачи преку кои обезбедува остварување на поставените цели и визијата. Она што недостасува е 

јасно дефинирана мисија на Воената академија во која покрај останатото ќе се потенцира и 

регионалниот придонес на Воената академија во доменот на одбраната, безбедноста и кризниот 

менаџмент, како и соодветна програма за реализација на мисијата, со посебен осврт на меѓународната 

соработка.  

Академијата го претпочита принципот на интердисциплинарност и на мултидисциплинарност во 

студиските програми, односно интегрирани студии, при што во реализацијата на наставната програма 

учествуваат наставници од повеќе факултети. Обемот на предметните програми е резултат на 

дизајнирање на нови наставни програми, односно воведени се нови содржини. Може да се заклучи и 

дека оптимализацијата на бројот на часовите и обврските е процес на кој Воената академија му 

посветува посебно внимание. 

Иако во библиотеката на Воената академија има голем број на наслови, евидено е дека 

недостасува соодветна литература која ги задоволува академските стандарди и критериуми во 

согласност со нивото на образование и воспитување за наставните дисциплини. Како следен 

предизвик е запоставената издавачка дејност. Затоа е неопходно подобрување напорите за 

заживување на издавачката дејност, со цел издавање на квалитетни учебници за потребите на 

наставата, издавање на мултимедијални материјали за подршка на наставата итн. Дополнително 

воочливо е дека мора да се унапреди и научно-истражувачката дејност преку организирање на 

научно-стручни и стручни конференции, односно подготовка, и реализација на проекти од доменот 

на работењето на Воената академија. 

Имајќи во предвид дека раководството на Воената академија е посветено да ја оствари својата 

цел преку примена на нов пристап кон студентите и кон стекнувањето на знаење, усогласен со 

практиките и искуствата на европските универзитети, предизвиците во индина мора да бидат 

надминати. 
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1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1. Име  

1.2. Презиме  

1.3. Датум на раѓање, место и 
држава на раѓање 

 

1.4. Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1. Датум на издавање  

2.2. Назив на квалификацијата  

2.3. Име на студиската програма, 
односно главно студиско 
подрачје, поле и област на 
студиите 

 

 

2.4. Име и статус на 
високообразовната/научната 
установа која ја издава 
дипломата 

 

2.5. Име и статус на 

високообразовната/научната 
установа (доколку е различна) 
која ја администрира 
дипломата 

 

2.6. Јазик на наставата  

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1. Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) 

 

3.2. Степен (циклус ) на 
квалификацијата 

 

3.3. Траење на студиската 
програма: години и ЕКТС 

кредити 

 

3.4. Услови за запишување на 
студиската програма 
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4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) 

 

4.2. Барања и резултати на 
студиската програма 

 

4.3. Податоци за студиската 
програма (насока, модул, 
оценки, ЕКТС кредити)2 

 

4.4. Систем на оценување (шема 
на оценки и критериуми за 
добивање  на оценките) 

Тест 1 (18-35 бодови) 
Тест 2 (18-35 бодови) 
Семинарска работа/Проект (15 бодови) 
Активност и учество (15 бодови) 
 
Оцената 5 (пет) е негативна оцена 

до 50 бода                5 (пет) F 

од 51 до 60 бода       6 (шест) Е 

од 61 до 70 бода       7 (седум) D 

од 71 до 80 бода       8 (осум) C 

од 81 до 90 бода       9 (девет) B 

од 91 до 100 бода     10 (десет) A 

4.5. Просечна оценка во текот на 

студиите 
 

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни 
студии 

 

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

 

6. Дополнителни информации 

6.1. Дополнителни информации за 
студентот 

 

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место  

7.2. Име и потпис 

               Декан                                                                Ректор  
  
              

 

  

7.3. Функција на потписникот              декан                                                        ректор   

7.4. Печат           печат на единицата                                  печат на УГД                 

 
                                                      
2
 Додаток на 4.3 е Уверението за положени испити 


