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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): ПЛАНИРАЊЕ НА ОДБРАНАТА И
ЗАШТИТАТА, ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ, ДИПЛОМАТИЈА, ИНТЕГРАЛНА
БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ -СИСТЕМИ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО
СКОПЈЕ
Во врска со распишаниот конкурс, објавен во весникот „Нова Македонија" на
31.7.2014 година, за избор на наставник во сите наставно- научни звања во научните
области (дисциплини): планирање на одбраната и заштитата, политички системи,
дипломатија, интегрална безбедност и менаџмент-системи, Наставно-научниот совет на
Филозофскиот факултет во Скопје, на својата IX редовна седница одржана на 19.9.2014
година, донесе Одлука за формирање на Рецензентска комисија во состав: проф. д-р
Трајан Гоцевски, проф. д-р Билјана Ванковска и проф. д-р Митко Котовчевски.
Комисијата утврди дека на распишаниот конкурс се јавиле тројца кандидати, и тоа: проф.
д-р Оливер Бакрески, досегашен наставник на Институтот за безбедност, одбрана и мир
при Филозофскиот факултет во Скопје, доц. д-р Тамара Радовановиќ-Анѓелковска, како и
д-р Јасмина Димитриева-Најданова.
По направената анализа на доставените материјали, Рецензентската комисија има
чест до Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје да го поднесе
следниов
ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски податоци за проф.д-р Оливер Бакрески
Оливер Бакрески е роден во с. Света, Демирхисарско (1971). Основно и средно
образование завршил во Прилеп. Дипломирал (1997), магистрирал (2002) и докторирал
(2005) на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет во Скопје.
На Институтот за безбедност, одбрана и мир е вонреден професор од 26 јануари 2010
година за научните области: планирање на одбраната и заштитата, политички системи,
дипломатија, интегрална безбедност и менаџмент-системи.
Д-р Оливер Бакрески од изборот во звањето вонреден професор, заклучно со јули
2014 година има објавено околу 40 трудови од областа на безбедноста, одбраната и
мировните истражувања во следниве списанија и зборници, и тоа во: „Современа
македонска одбрана" – теоретско списание на Министерството за одбрана на РМ,
теоретското списание „Безбедносни дијалози-Скопје,
стручното списание на
Министерството за одбрана на РМ „Штит", списанието „Војно дело-Белград“, теоретското
списание „Безбедност“-Белград, списанието „Obramba“-Ljubljana, научното списание
<Наука, безбедност и полиција"-Белград, списанието Varstvoslovje-Ljubljana, списанието
Global Politician, New York, Годишниот зборник на Филозофскиот факултет во Скопје,
Годишниот зборник на Факултетот за безбедност во Скопје, во Годишникот Šipan /
Political Culture-Zagreb, како и во повеќе зборници кои се публикувани по одржани
конференции, трибини, семинари итн. Од последниот избор во звањето вонреден
професор, кандидатот има публикувано три монографии, две стручни книги и еден
учебник, како и една интерна скрипта за предавања и вежби.
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Во академскиот развој, д-р Бакрески учествувал на повеќе научни семинари,
симпозиуми и меѓународни конференции, а како најзначајни ќе ги посочиме: Extending
Security Co-operation and Defence Arrangements in South-East Europe, Bucharest, Romania;
Building a Strategic Community through Education and Research Berlin, Germany; Integrated
Training for Security Management, Nemenčinė, Lithuania; Interethnic Dialogue and TransBorder Co-operation between Young Security Experts, Neum, BiH; Integrated Training for
Peace Support and Security Management, Vilnius, Lithuania; Private Policing and Security –
Relationships Between the Private and Pablic Sectors, Maribor, Slovenia, Academic Conference
IISES-Istanbul итн.
Исто така, д-р Бакрески учествувал и во подготовките и во реализирањето на
повеќе семинари и конференции, а се јавува и во улога на раководител и учесник во
истражувачки тимови во истражувачки проекти.

Наставно-образовна дејност
Во периодот од претходниот избор во звањето вонреден професор,
д-р Оливер
Бакрески реализира предавања и вежби по повеќе предмети на прв, втор и трет циклус на
студии.
На првиот циклус студии во периодот 2010-2014 година одржал настава по
предметните програми: „Основи на безбедносниот менаџмент“, „Демократска контрола на
безбедносниот сектор“, „Планирање, програмирање и буџетирање, „Приватна безбедност“,
„Политичкиот и економскиот систем и одбраната“ и „Воена дипломатија“ на Институтот за
безбедност, одбрана и мир.

Кандидатот д-р Оливер Бакрески изведуваше настава на втор циклус студии
по предметите: контрола на безбедносниот сектор, антитероризам и
контратероризам, емократска контрола и надзор на разузнавачко-безбедносните
заедници, надворешна и безбедносна политика, додека на трет циклус студии ја
реализираше наставата по предметот стратегиски проценки и безбедносно
планирање.

За реализација на наставата по овие предметни програми, д-р Оливер Бакрески
има подготвено соодветни материјали и интерни скрипти за предавања. Така, автор е на
позитивно рецензирани универзитетски учебници за потребите на предметната програма
„Демократска контрола на безбедносниот сектор насловен како „Контрола на
безбедносниот сектор“, а за потребите на предметната програма „Основи на
безбедносниот менаџмент“ е издаден учебник со истоимениот наслов, додека за потребите
на предметната програма за предметот планирање, програмирање и буџетирање има
соодветна интерна скрипта.
Од изборот во звањето вонреден професор до денот на пријавувањето на
конкурсот, кандидатот бил ментор на 27 дипломски работи, а бил и член во комисии за
оцена и одбрана на 51 дипломски труд, 18 магистерски и 11 докторски трудови.

Од педагошки аспект на наставната дејност на кандидатот, а според
резултатите од спроведената евалуација од страна на Филозофскиот факултет во
зимскиот семестар во кој не се реализира настава за двата предмети кои се
опфатени со анкетата, бидејќи тие е предвидено според студиската програма да се
слушаат во летниот семестар (основи на безбедносниот менаџмент и демократска
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контрола на безбедносниот сектор), во анкетата на студентите во која учествувале
вкупно 29 студенти, добиена е просечна оценка 7,33.
Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти -докторанди на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, (Универзитетски гласник, број 274 од 31
декември 2013 година), д-р Оливер Бакрески има остварено 103,2 поена од наставнообразовната дејност, што значи го надминал потребниот минимум поени кои се
неопходни за избор во звањето редовен професор.

Научноистражувачка дејност
Во делот на научно-истражувачката работа во изминатиов период, д-р Оливер
Бакрески перманентно ја зголемува својата научна љубопитност за дисциплините за кои
беше избран во звањето вонреден професор и континуирано го продлабочува својот
научноистражувачки интерес.
Во текот на изборниот период како вонреден професор, д-р Оливер Бакрески има
објавено повеќе трудови, од кои ќе издвоиме неколку труда објавени во странство и во
земјата, и тоа:
Безбедносни системи-теоријско концептуални оквир (коавтор), Нови Сад,
2013 (монографија објавена во странство). Во трудот, акцентот е ставен на теорискоконцептуалната рамка како базична платформа за градење на современ безбедносен
систем. Со наодите публикувани во оваа монографија, авторот дава поширок придонес во
истражувањето на безбедносните појави.
Специфични карактеристики на процесот на донесување одлуки во
безбедносниот менаџмент, SSP-Science, Security, Police-Journal of Academy of
Criminalistic and Police Studies-Belgrade (2010). Трудот е со оригинални научни резултати
кои се објавени во научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор. Во него се
анализирани спецификите на процесот на донесување одлуки во безбедносниот
менаџмент кои се разликуваат од дејност во дејност, но заради карактерот на
безбедносната функција тие се понагласени и поочигледни во безбедносната сфера за
разлика од другите области.
Тероризмот низ призмата на глобалните медиуми (коавтор), Zbornik radovaSuzbivanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje, Kriminalističko-policijska akademija i
Fondacija Hans Zajdel, Beograd, (2011). Ова е труд со оригинални научни резултати,
објавен во зборник на трудови со меѓународен уредувачки одбор. Во трудот, акцентот е
ставен на тероризмот како глобална закана по државите, односно вниманието е ставено
на медиумите и нивниот придонес во ширењето или елеминирањето на оваа безбедносна
закана. Наодите од истражувањето упатуваат на заклучокот дека медиумите имаат
исклучителна улога во борбата со оваа закана.
Улогата на недржавните актери во безбедноста (коавтор), 2011. Тоа е труд со
оригинални научни резултати, објавен во меѓународен зборник на трудови со
меѓународен уредувачки одбор од конференцијата, International Scientific Conference
“Security in the post-conflict (Western) Balkans: transition and challenges faced by the Republic
of Macedonia“. Во трудот анализирани се недржавните актери и нивната улога во
безбедноста. Резултатите од истражувањето потврдуваат дека нивната улога е голема ако
се земат предвид акумулираната моќ, големината, распространетоста итн. Одредени
истражувања во оваа насока говорат дека тоа се субјекти кои се подготвени со својот
потенцијал да сменат дури и влади и да наметнат свое влијание во светски рамки,
раководејќи се од својата глобална позиционираност и моќ.

72
The Changing Strategic Standing of Russia and International Security (coauthor), Global Politician, New York (2011). Во трудот, фокусот на истражување е ставен на
стратегиските определби на Руската Федерација и нејзината улога во меѓународната
безбедност. Резултатите од истражувањето потврдија дека Русија со тоа што го прави и
начинот како ја наметнува својата супериорност и позиција игра важна улога во
меѓународните односи и, секако, во меѓународната безбедност.
Димензии на безбедноста, International Scientific Conference “Security and
euroatlantic perspectives of the Balkans” (2012). Труд со оригинални научни резултати,
објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки
одбор, во кој се презентирани основните димензионални аспекти на безбедноста.
Основната премиса на овој труд е дека во услови кога има подинамични и сѐ понагласени
безбедносни предизвици, безбедноста добива сѐ повеќе различни димензии, што од
друга страна ја наметнува потребата од постудиозни истражувања.
Улогата на политичките партии во одбранбениот систем и потребата за
меѓупартиски консензус (2012). Во трудот, анализирани се политичките партии низ
призмата на меѓупартискиот консензус во делот на одбраната. Наодите од истражувањето
укажуваат на тоа дека политичките партии кои се во фокусот на прашањата од
безбедносен карактер би требало да ги усогласат нивните ставови затоа што безбедноста и
одбраната се од витално значење за државата и политичките надмудрувања треба да
бидат сведени на минимум.
Од анализата на приложените трудови утврдивме дека тие се од неколку научни
области (дисциплини), и тоа: планирање на одбраната и заштитата, политички системи,
дипломатија, интегрална безбедност и менаџмент-системи.
Сепак, деталната анализа потврди дека најбројни се трудовите од областа на
менаџмент-системите како област во која кандидатот покажува особен афинитет во
последниве десетина години, потоа еден дел од трудовите се во областите политички
системи и дипломатија за кои кандидатот д-р Оливер Бакрески главно се занимава со
проблемите на субјектите на одбраната во политичкиот систем, улогата на политичките
партии итн. Дел од трудовите се во областа планирање на одбраната и заштитата. Во тој
контекст нагласуваме дека во нашата безбедносно-одбранбена мисла, проблемите на
планирањето се најмалку обработувани. Посебно ги издвојуваме оние проблеми кои се
врзани за планирањето на средствата, моделите на планирање, финансирањето на
системот на национална безбедност. За одбележување се и проблемите и прашањата кои
се дел од интегралната безбедност, особено на теоретските проблеми на приватната
безбедност кои најдиректно се во корелација со тие за кои се ангажира јавната
безбедност. Тука треба да се посочи дека овие проблеми се малку или воопшто не се
обработувани во нашата теорија.
Од целокупната научноистражувачка дејност особено ја идвојуваме монографијата
под наслов „Теории на менаџментот и конфликтите“. Оваа монографија е истражувачки
пример како да се приоѓа на проблемите кои се врзани со современите процеси. Особено
внимание е посветено на менаџирањето на конфликтите како своевидна алтернатива за
да се спречи нивната жестокост, а со тоа и нивната ескалација. Генерално, трудот е
солидно разработен и кореспондира со современите тенденции во оваа сфера. Со оглед на
поставените тематски целини и разработената проблематика, како и сите релевантни
параметри, вклучувајќи ги и научната фундираност, релевантноста на истражувањето,
издржаноста и цитираните извори, со сигурност може да се каже дека ракописот ја
постигнал својата научна цел.
Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти -докторанди на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31
декември 2013 година), може да се констатира дека д-р Оливер Бакрески од областа на
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научноистражувачката дејност остварил вкупно 119 поени и со тоа неколку пати го
надминал лимитот кој е неопходен за избор во звањето редовен професор.
Стручно-апликативна активност
Во периодот од изборот за вонреден професор до пријавувањето на конкурсот, д-р
Оливер Бакрески има публикувано две книги од стручна област, и тоа: „Современи
безбедносни системи“ (2010), во која се појавува како коавтор, и самостојна стручна книга
насловена како „Координација на безбедносниот систем-принципи и предизвици“ (2013).
Во книгата „Современи безбедносни системи“, акцентот е ставен на безбедносните
системи кои се одликуваат со голема динамичност, сложеност, специфичност и
одговорност. Поради тоа, проучувањето на безбедносните системи првенствено во
книгата се засновува на нивното целосно разбирање и разграничување од другите
системи (политички, економски итн.), за да се избегне каква било едностраност,
импровизација и парцијализам, особено ако се знае дека сите промени во едно општество
неминовно се одраз на одделни сегменти на функционирање на политичката власт.
Во стручната книга „Координација на безбедносниот систем-принципи и
предизвици“, анализата на координацијата на безбедносниот сектор е направена врз
основа на призмата на проучување на внатрешниот механизам на безбедносниот систем
која првенствено треба да се заснова на негово целосно разбирање и разграничување од
другите менаџмент-функции за да се избегне каква било импровизација и парцијализам,
особено ако се знае дека висок степен на координација е од голема корист за работата на
безбедносниот сектор, која што не е едноставна и која што е непредвидлива.
Д-р Бакрески во рамките на дејностите од поширок интерес бил член на повеќе
организациони или програмски одбори на меѓународни научни собири, како: „Дани
безбједности“ Banja Luka, 2011, „Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja
bezbjednosti, Banja Luka, 25 maj 2012; Dnevi korporativne varnosti 2013“, Ljubljana, 2013;
Informacijska varnost“, Ljubljana, 2013; Dnevi korporativne varnosti 2014“, Ljubljana, 2014;
Процесот на планирање и донесување одлуки во современите операции, Министерство за
одбрана на РМ. Исто така, д-р Бакрески бил член на факултетска Комисија за
научноистражувачка дејност на Филозофскиот факултет (2007-2011), потоа член на
неколку комисии за избор во звање, како и раководител на постдипломските студии од
областа на безбедноста.
Во однос на учеството во комисии и тела на државни и други органи, Бакрески
учествувал во Комисијата за нострификација на дипломи (Министерство за образование и
наука), 2011-2013, а бил и претседател на Комисијата за спроведување на стручен испит за
приправници во јавните средни училишта (Министерство за образование и наука),
мандат до ноември 2012 година.
Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти - докторанди на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31
декември 2013 година), д-р Оливер Бакрески од областа на стручно-апликативната
дејност остварил вкупно 28 поени и со тоа го надминал потребниот минимум поени кои се
неопходни за избор во звањето редовен професор.
2. Биографски податоци за доц.д-р Тамара Радовановиќ-Анѓелковска
Кандидатката доц. д-р Тамара Радовановиќ-Анѓелковска е родена на 13.3.1976
година во Скопје. Дипломирала и магистрирала на Факултетот за политички науки-
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насока: меѓународна политика на Универзитетот во Болоња во Италија. Во 2013 година
докторирала на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје и
се стекнала со називот доктор на политички науки. На Меѓународниот балкански
универзитет, поточно на Факултетот за економија и административни науки, работи и е
избрана во звањето доцент за предметите: политики на ЕУ и глобализација, историја на
цивилизациите, антропологија, теорија на општества и европски политики-напреден
курс.
Наставно-образовна дејност
Кандидатката доц. д-р Тамара Радовановиќ-Анѓелковска во материјалите што ги
доставила на конкурсот наведува дека е избрана во звањето доцент за предметите:
политики на ЕУ и глобализација, историја на цивилизациите, антропологија, теорија на
општества и европски политики-напреден курс, а на вториот циклус ја реализирала
наставата по предметот организациско однесување-теорија и практика, но треба да се
потенцира дека таа со никаков документ не го потврдува и не го наведува фондот на
часови и нејзината ангажираност по семестри. Поради недостаток на соодветна
документација во нејзиниот случај не може да се вреднува наставно-образовната дејност.
Врз основа на тоа, Комисијата констатира дека во согласност со член 12 од Правилникот
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31 декември 2013 година), доц. д-р Тамара
Радовановиќ-Анѓелковска не го остварила потребниот број на поени од научнообразовната дејност, неопходни за избор во звањето редовен професор. Исто така, треба
да се нагласи дека според Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистентидокторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник,
број 274 од 31 декември 2013 година), за кандидати кои конкурираат и доаѓаат од други
универзитети потребно е кумулативниот број на поени да биде 240.
Научноистражувачка дејност
Во својата биографија, наведувајќи го својот научноистражувачки опус,
кандидатката доц. д-р Тамара Радовановиќ-Анѓелковска како професионални и
истражувачки активности наведува дека присуствувала на 13 меѓународни конференции и
дека била соработник во изготвување на Прирачник на италијанско-македонски јазик за
италијанските трупи на НАТО во Македонија во 1999 година. За овие активности нема
приложено соодветни материјали.
Во однос на публикувани научни трудови, кандидатката нема доставено уредна
документација, односно копии од трудовите за да се потврди автентичноста на исказот
наведен во пријавата за конкурсот, туку само во нејзината пријава таксативно наведува
дека има објавено само 4 научни трудови, од кои два во зборници произлезени од
меѓународни конференции и два во списанија. Во нејзината пријава наведени се следниве
4 труда од кои не може точно да се утврди во која категоризација припаѓаат: Дали
европеизацијата влијае врз правните реформи во Македонија (The European Journal for
management and Public Policy, 2012), Закон за посебните права на припадниците на
безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства како
можна пречка во процесот на помирување на Македонија (Зборник на трудови),
Влијанието на европеизацијата врз правните реформи во Република Македонија (зборник
на трудови, Венеција, 2013), Економските реформи на Република Македонија по
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независноста (Internacional Journal of Business and Social Resersh, 2014). Исто така,
кандидатката има посочено дека има присуствувано на повеќе работилници.
Во однос на трудовите мора да се констатира дека кандидатката не успеала да го
достигне потребниот минимум од објавени најмалку шест научноистражувачки трудови
во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни
публикации или четири научни труда во научно списание со импакт-фактор во
последните пет години, како задолжителна обврска пропишана со Законот за високото
образование и со одредени подзаконски акти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, но и да учествувала или раководела со научноистражувачки проект. Исто така,
нема приложено доказ од позитивна оценка од самоевалуација.
Врз основа на изнесеното, Комисијата не беше во можност табеларно да ја прикаже
наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност на
кандидатката и да приложи Образец кон извештајот за избор во наставно-научно, научно,
наставно-стручно и соработничко звање-Анекс 2, согласно со член 12 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31 декември 2013 година), затоа што немаше
уредно доставена документација со која треба да се обезбеди потребната прегледност.
3. Биографски податоци за д-р Јасмина Димитриева-Најданова
Кандидатката д-р Јасмина Димитриева-Најданова дипломирала на Правниот
факултет во Скопје во 1992 година, а во 1995 година магистрирала на
Централноевропскиот универзитет во Будимпешта. Докторирала на 7 јули 2014 година на
Правниот факултет во Љубљана и се стекнала со називот доктор по меѓународно право.
Моментално работи на Косово за мисијата на ОБСЕ.
Поради недостаток на соодветна документација и, што е најважно, кандидатката
нема наведено и приложено ниту еден научен труд, како и други активности кои
Комисијата би ги вреднувала во потесните дејности (наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност), нејзиниот случај не може
соодветно да се вреднува, односно кандидатката по никаков основ не може да го оствари
потребниот минимален број на поени потребни за избор во соодветно звање.
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ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
Врз основа на пристигнатите материјали од конкурсот и нивното разгледување,
членовите на Рецензентската комисија констатираа дека од тројцата кандидати - проф.д-р
Оливер Бакрески, доц. д-р Тамара Радовановиќ-Анѓелковска и д-р Јасмина ДимитриеваНајданова - пријавени на конкурсот, само кандидатот проф.д-р Оливер Бакрески ги
исполнува општите и посебните услови од конкурсот. Врз основа на квалитативната и на
квантитативната прегледност на пристигнатите трудови, разликата е евидентна во однос
на поените, односно проф.д-р Оливер Бакрески остварил вкупно 250,2 поена, додека
кандидатките доц. д-р Тамара Радовановиќ-Анѓелковска и д-р Јасмина ДимитриеваНајданова не ги исполните потребните законски услови и критериумите предвидени со
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Исто така, Комисијата констатира дека проф.д-р Оливер
Бакрески ги има исполнето и посебните услови и тоа да има објавено повеќе од шест
научноистражувачки трудови од соодветната област во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации, има раководено со научноистражувачки проект,
додека во однос на оспособувањето помлади наставници бележи значителни резултати.
Членовите на Рецензентската комисија позитивно ја оценуваат целокупната
наставно-образовна, научноистражувачка и стручно-апликативна дејност на проф.д-р
Оливер Бакрески. Неговите истражувања се одликуваат со високи научни стандарди и
оригиналност, особено во сферата на безбедноста, одбраната и мировните истражувања и
претставуваат вистински придонес како во нашата наука, така и пошироко. Треба да се
потенцира дека проф.д-р Оливер Бакрески успешно ја реализирал наставата на
соодветните предмети на првиот, вториот и третиот циклус, а обврските ги вршел
одговорно, стручно и професионално, покажувајќи способност за сите видови
високообразовна дејност, а добил и позитивна оценка (7,33) од спроведената анкета на
студентите при самоевалуацијата.
Врз основа на изнесеното, членовите на Рецензентската комисија имаат особена
чест на Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје да му предложат
избор на д-р Оливер Бакрески во звањето редовен професор по научните области
(дисциплини): планирање на одбраната и заштитата, политички системи, дипломатија,
интегрална безбедност и менаџмент-системи.

Рецензентска комисија
1. Д-р Трајан Гоцевски, редовен професор, с.р.
2. Д-р Билјана Ванковска, редовен професор. с.р.
3. Д-р Митко Котовчевски, редовен професор, с.р.
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АНЕКС 2
ОБРАЗЕЦ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Оливер Јонче Бакрески
Институција: Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир Скопје
Научна област: планирање во одбраната и заштитата, политички системи,
дипломатија, интегрална безбедност и менаџмент-системи

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред.
бр.

Назив на активноста:
Одржување настава на прв циклус1 студии

Поени
36

Настава по предметите:
-основи на безбедносниот менаџмент
09-10=
10/11
11/12
12/13
13/14

3+4,
3+4
3+2
3+2
4+4

-демократска контрола на безбедносниот сектор
10/11
11/12
12/13
13/14

3+2
3+2
3+2
3+2

- планирање, програмирање и буџетирање
10/11
11/12
12/13
13/14
1

4+2
4+2
3+2
3+2

Ангажираност со настава по семестри: учебна 2009/10 година: 9 + 7; учебна 2010/11 година: 16
+10; учебна 2011/12 година: 10+6; учебна 2012/13 година: 9 +6; учебна 2013/14 година: 16+13.

78

- политичкиот и економскиот систем и одбраната
9/10 4+2,
10/11 4+2
13/14 3+2
- приватна безбедност
13/14 3+3
- воена дипломатија
9/10 2+1
10/11 2+0
2

3

4
5
6
7
8
9

Одржување вежби на прв циклус2 студии
Одржување вежби по предметите:
- основи на безбедносниот менаџмент
- демократска контрола на безбедносниот сектор
- планирање, програмирање и буџетирање
- политичкиот и економскиот систем и одбраната
- приватна безбедност
- воена дипломатија
Одржување настава на втор циклус студии3
Настава по предметите:
- компаративни безбедносни системи
- контрола на безбедносниот сектор
- менаџмент во безбедноста
- теории и институции за менаџирање конфликти
- стратешко планирање и буџетирање во одбраната
Ментор на дипломска работа
27 х 0.2
Член на комисија за оцена или одбрана на докторат
11 х 0,5
Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура
18 х 0,3
Член на комисија за оцена и одбрана на дипломска
работа
51 х 0,1
Позитивно рецензиран универзитетски учебник „Основи на безбедносниот менаџмент“, Филозофски
факултет, Скопје, 2011.
Изменето и дополнето издание „Контрола на
безбедносниот сектор“, Филозофски факултет, Скопје,
2012

18.9

8.9

5.4
5,5
5,4
5,1
8
4

Ангажираност со вежби по семестри: учебна 2009/10 година: 9 + 7; учебна 2010/11 година: 16 +10;
учебна 2011/12 година: 10+6; учебна 2012/13 година: 9+6; учебна 2013/14 година: 16+13.
3 Ангажираност со настава по семестри: учебна 2009/10 година: 24; учебна 2010/11 година: 58;
учебна 2011/12 година: 36; учебна 2012/13 година: 36; учебна 2013/14 година: 24.
2
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10
11
12

Интерна скрипта за предавање: Планирање,
програмирање и буџетирање, Скопје, 2010.
Рецензент на универзитетскиот учебник „Меѓународно
хуманитарно право“, Графос, Куманово, 2012.
Рецензент на универзитетскиот учебник „Основи на
криминалистичко разузнавање и криминалистичка
анализа“, Астра Принт. Скопје, 2012.
ВКУПНО

4
1
1
103,2

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Бр.
1
2

3

4
5
6

7

8

9

Назив на активноста:
Ментор на докторска дисертација – (1, Горан Василевски)
Ментор на магистерска работа – (17, Бошковски,
Стефановиќ, Митевски, Станковски, Спасов, Митовска,
Михаиловска,
Стефковски,
Новакоска,
Нацевски,
Кузмановски, Зечевиќ, Борнаров, Котески, Барџиева,
Вилев, Томески).
Раководител
на
национален
научен
проект:
Координација на безбедносната заедница во функција на
зголемување на ефикасноста на безбедносниот систем на
Република Македонија", Министерство за внатрешни
работи на РМ, декември-јануари 2010/11 година.
Монографија: „Теории на менаџментот и конфликтите",
Филозофски факултет, Скопје, 2012.
Монографија: „Корпорациски безбедносен систем",
Комора на РМ за обезбедување на лица и имот, Скопје,
2012.
Монографија:
„Безбедносни
системи-теоријско
концептуални оквир", Нови Сад, 2013.
Труд со оригинални научни резултати, објавени во
стручно/научно популарно списание со меѓународен
уредувачки одбор (автор): Bakreski, O. (2010). Specific
Characteristics of Decision Making in Security Management,
SSP-Science, Security, Police-Journal of Academy of
Criminalistic and Police Studies-Belgrade, Belgrade, Vol.XV,
No.3, 2010.
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен
во зборник на трудови од научен/стручен собир со
меѓународен уредувачки одбор (коавтор): Terrorisam
through the Scope of Global Media, Zbornik radova- Suzbivanje
kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje,
Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija Hans Zajdel,
Beograd, 2011.
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен
во зборник на трудови од научен/стручен собир со
меѓународен уредувачки одбор The role of non-state actors
in security, co–author International Scientific Conference
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Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен
во зборник на трудови од научен/стручен собир со
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Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен
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Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен
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Бакрески, О. (2010). „Реформите на безбедносниот сектор
како предуслов за членство во евроатлантските
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во
научно/стручно списание (автор): Бакрески, О. (2010).
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научно/стручно списание (автор): Бакрески, О. (2011).
„Систем на планирање, програмирање и буџетирање",
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Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен
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меѓународен уредувачки одбор: Dimensions of security,
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Macedonia, Skopje, 2012.
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oblike ugrožavanja bezbjednosti, Banja Luka, 25 maj 2012.
Труд со оригинални научни резултати, објавени во
стручно/научно популарно списание (автор): Бакрески,
О. (2012). Координирачки улоги на извршната власт,
магазин Штит, година IV, број 29, јануари 2012.
Труд со оригинални научни резултати, објавени во
стручно/научно популарно списание (автор): Бакрески,
О. (2012). Лојалност, неутралност и едукација, магазин
Штит, година IV, број 30, февруари 2012.
Труд со оригинални научни резултати, објавени во
стручно/научно популарно списание (автор): Бакрески,
О. (2012). Безбедносна култура, магазин Штит, година IV,
број 37, септември 2012.
Труд со оригинални научни резултати, објавени во
стручно/научно популарно списание (автор): Бакрески,
О. (2012). Местото и улогата на војската во општеството,
магазин Штит, година IV, број 39, ноември 2012.
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен
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Планирањето
како
функција
на
безбедносниот
менаџмент, Министерство за одбрана, Скопје, 2012.
Труд со оригинални научни резултати, објавени во
научно/стручно списание со меѓународен уредувачки
одбор
(коавтор):
Ohrid
Framework
Agreement:
Accommodation of Minority Grievances via Ethnic or Civic
Identity? (co-author), Global Politician, Online International
Political News Journal, February 10, 2012, New York
Труд со оригинални научни резултати, објавени во
научно/стручно списание со меѓународен уредувачки
одбор (коавтор): Negotiation and Implementation of the
Ohrid Framework Agreement and the Future of the
Macedonian State (co-author), Global Politician, Online
International Political News Journal, February 20, 2012, New
York
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во
научно/стручно списание со меѓународен уредувачки
одбор (коавтор). The Role Of the Political Parties In the
Defense System and the Need For Inter-Party Consensus,
Vojno delo, Beograd, 2012
Труд со оригинални научни резултати, објавен во
зборник на трудови: Бакрески, О. (2012). „Информации и
информациски систем за планирање", Годишен зборник
на Филозофскиот факултет, Скопје, книга 65, 2012.
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во
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одбор (коавтор): Бакрески, О. (2013). „The Gender
Perspective of the Defence Systems in the Western
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2013.
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извршната власт како варијабли кои ги оцртуваат
безбедносните релации во Република Македонија,
Безбедносни дијалози, Број 1, Година 4, Скопје, 2013.
Труд со оригинални научни/стручни резултати,
објавен во зборник на трудови од научен/стручен
собир со меѓународен уредувачки одбор: Identity of the
Contemporary Macedonian Nation and Integration into
Euro Atlantic Structures, co–author, International
Scientific Conference, The Balkans between Past and
Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic
Integration, 05-08 June 2013, Ohrid.
Учество на научни/стручни собири со реферат:
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1. Posebna odlika upravljanja privatnim sektorom
bezbjednosti u Republici Makedoniji, Fakultet za
bezbjednost i zaštitu, Banja Luka, maj, 2010.
2. Реформите на безбедносниот сектор како
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структури. Факултет за безбедност, Охрид,
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4. Coordination of the Security Sector, Здружение на
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5. Cyber criminal and its implications on the security in
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октомври 2012.
8. The Role of Non-Security Actors in Global Security,
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10. The Need for Coordination and cooperation of the
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