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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА 

ЗА НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): ИНТЕГРАЛНА 
БЕЗБЕДНОСТ, ПОЛИТИЧКА ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПОЛИТИКА, 

КАРТОГРАФИЈА И ТОПОГРАФИЈА, МИГРАЦИИ И КОНФЛИКТИ И 
СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 
 
 

Во врска со распишаниот конкурс, објавен во весниците „Дневник" и „Коха“ 
на 17.10.2014 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научните области (дисциплини): интегрална безбедност, политичка географија и 
геополитика, картографија и топографија, миграции и конфликти и стратешки 
менаџмент, Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, на 
својата XI редовна седница одржана на 19.11.2014 година, донесе Одлука за 
формирање на Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Митко Котовчевски, 
проф. д-р Билјана Ванковска и проф. д-р Марина Митревска. Комисијата утврди 
дека на распишаниот конкурс се јавиле двајца кандидати, и тоа: проф. д-р Тони 
Милески, досегашен наставник на Институтот за безбедност, одбрана и мир при 
Филозофскиот факултет во Скопје и м-р Роберт Трајковски. 

По направената анализа на доставените материјали, Рецензентската 
комисија има чест до Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во 
Скопје да го поднесе следниов  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

1. Биографски податоци за проф. д-р Тони Милески 
 
Кандидатот проф. д-р Тони Милески е роден во Кичево на 2.10.1973 година. 

Основното образование го започнал во Битола, а го завршил во Прилеп. Средното 
образование го оформил во Пљевља, Црна Гора. Во академската 1992/93 година се 
запишал на Филозофскиот факултет, Институт за одбрана (денес Институт за 
безбедност, одбрана и мир), кој го завршил во 1997 година. Магистрирал во 2002 
година, а докторската дисертација ја одбранил во 2005 година. На Институтот за 
безбедност, одбрана и мир е вонреден професор од 14 април 2010 година за 
научните области: интегрална безбедност,  политичка географија и геополитика, 
картографија, животна средина и стратешки менаџмент. Во текот на научниот 
развој на проф. д-р Тони Милески, забележителни се неговите смели напори во 
развивањето на нови научни области и дисциплини. Денеска, неговиот ангажман 
на Филозофскиот факултет – Институт за безбедност, одбрана и мир е поврзан со 
релизација на повеќе предметни програми од првиот, вториот и третиот циклус 
студии, како и на првиот циклус студии на Машинскиот факултет и вториот 
циклус студии на Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола. 

Во рамките на своите работни ангажмани, д-р Милески учествувал во 
работата на повеќе комисии на Филозофскиот факултет и во извршување на други 
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работни задачи и задолженија на Факултетот и на Институтот за безбедност, 
одрбана и мир. Меѓу нив ќе ги наведеме: продекан за финансии на Филозофски 
факултет од 15.9.2009 година до 15.9.2013 година; претседател и член на 
Тендерска комисија на Филозофски факултет; претседател на Пописна комисија 
на Филозофски факултет; координатор за ЕКТС на Институтот за безбедност, 
одбрана и мир; член на факултетска Комисија за спроведување на приемни 
испити. 

 
 
Во поглед на стручната и научната дејност, посебно е забележително 

неговото беспрекорно залагање, способност и стручност во организирањето на 
повеќе семинари и симпозиуми од областа на одбраната, заштитата и безбедноста, 
значајни не само за Република Македонија, туку и за поширокиот регион. Во тој 
контекст, проф. д-р Тони Милески учествувал со свои трудови и дискусии. 
Специфичноста на содржините и значењето на проблематиката која е предмет на 
негова опсервација, често биле во фокусот на поширокиот интерес на струката и 
науката од оваа област. Тие имаат свој придонес и се во функција на градење на 
одредени сегменти во безбедносниот и одбранбениот систем.  

Проф. Милески учествувал во повеќе научноистражувачки проекти, меѓу 
кои како позначајни се издвојуваат следниве: „ГИС за границите на Република 
Македонија“, помлад истражувач – Министерство за образование и наука, Воена 
академија „Генерал Михаило Апостолски“ (2002-2004); „Партнери во мир и 
превенција” во кој партиципира како проект-асистент во соработка со 
Фондацијата „Фридрих Еберт“ и Иницијативата за градење мир и демократија 
(2004);  „Воведување на  Open Journal System за научните списанија на 
Филозофски факултет“, (2012-2013), финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје . 

Во октомври 2012 година партиципирал во меѓународниот лидерски 
програм (IVLP) организиран од страна на Амбасадата на Соединетите 
Американски Држави во Република Македонија. Програмата се реализирала во 
повеќе државни институции, невладини организации и универзитети во три града 
од САД, односно во Вашингтон, Њујорк и Бостон.  

Професор Милески, покрај другото е главен и одговорен уредник на 
меѓународното списание  „Безбедносни дијалози“ (http://sd.fzf.ukim.edu.mk). Исто 
така, проф. Милески е член на Уредувачкиот одбор на италијанскиот серијал на 
книги „Глоболитикал“. Покрај ова, проф. Милески е член на уредувачките одбори 
на повеќе меѓународни научни списанија: American Journal of Environmental 
Engineering and Science; Journal of Energy and Natural Resources; American Journal 
of Environmental Protection; International Journal of Renewable and Sustainable 
Energy и Современа македонска одбрана. 

Проф. Милески е член на алумни-асоцијацијата поврзана со IVLP-
програмата, како и член на Британската научна асоцијација. 

 
1.1. Наставно-образовна дејност 
 

http://sd.fzf.ukim.edu.mk/
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Во изминатиот период како вонреден професор, д-р Тони Милески 
учествувал во реализацијата на повеќе предметни програми на првиот, вториот и 
третиот циклус студии на два универзитета во Република Македонија. 

На Филозофакиот факултет – Институт за безбедност, одбрана и мир, проф. 
д-р Тони Милески ги реализираше предметните програми: „Екологија“, 
„Политичка географија и геополитика“, „Енергетска безбедност“, „Картографија и 
топографија“, „Миграции и конфликти“ и „Менаџирање на природни ресурси“. На 
вториот циклус ги спроведуваше предметните програми: „Ризици и закани на 
националната безбедност“,  „Геополитика и безбедност“, „Интегрирано гранично 
управување“, „Глобална геостратегија“, додека на третиот циклус во форма на 
менторска настава беше ангажиран на предметните програми „Геополитички 
аспекти на националната безбедност“ и „Геополитика на конфликтите“.  

Професор Милески беше реализатор и на предметната програма „Еколошка 
безбедност“ на Машинскиот факултет во Скопје, како и дел од реализаторите на 
предметната програма „Еколошка криминалистика“ на Факултетот за безбедност 
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. 

Кандидатот Милески активно учествувал во креирањето и иновирањето на 
последните студиски програми на сите три циклуси на Институтот за безбедност, 
одбрана и мир. Притоа, значајно е да се напомене дека добар дел од претходно 
наведените предметни програми се нови и кои до добивањето на акредитацијата 
за студиската програма не се изучувале.  

За реализација на претходно споменатите предметни програми, кандидатот 
Милески има подготвено соодветни материјали во форма на учебници, 
монографии или пакети на потребни материјали. Исто така, кандидатот бил 
рецензент на три универзитетски учебници. Во овој дел ќе го истакнеме 
универзитетскиот учебник „Енергетска безбедност“ во кој проф. д-р Милески на 
сублимиран начин ги претставува најновите истражувања , политики и насоки на 
делувања на актерите на глобалната енергетска сцена. Свое место на страниците 
на учебникот имаат и состојбите и перспективите за остварување на концептот за 
енергетска безбедност во Република Македонија. 

Во периодот од последниот избор до денот на поднесувањето документи на 
конкурсот за избор, кандидатот Милески бил ментор на 17 дипломски труда, бил 
член на 12 комисии за оцена или одбрана на докторски трудови, член на 22 
комисии за оцена или одбрана на магистерски трудови, како и член на 22 комисии 
за оцена или одбрана на дипломски трудови.    

Во однос на педагошките аспекти на наставната дејност на кандидатот, 
приложени се резултатите од евалуацијата спроведена на Филозофскиот факултет 
во зимскиот семестар во академската 2013/14 година. Во анкетата на студентите, 
спроведена на предметните програми „Екологија“ и „Менаџирање на природни 
ресурси“ во која учествувале 103 студенти, добиена е позитивна просечна оценка 
8,04. Согласно со членот 33-а 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, 
Комисијата констатира дека кандидатот Милески добил позитивна оценка од 
студентската самоевалуација. 

Согласно со член 13 од Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-
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докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,  може да се 
констатира дека д-р Тони Милески од наставно-образовната дејност остварил 
106,9 поени и со тоа многукратно го надминал минималниот број поени (20) што е 
неопходно да ги оствари за да биде избран во звањето редовен професор според 
овој основ. 

 
1.2. Научноистражувачка дејност 
 
Во делот на научноистражувачката работа забележителен е видниот 

напредок на проф. д-р Тони Милески. Ваквата констатација е очигледна од 
приложените објавени трудови во меѓународни научни списанија и публикации 
како во земјата така и во странство. Кандидатот Милески, водејќи се од научниот 
предизвик, успева да развива и да имплементира нови научни области и 
дисциплини. Во изминатиот период од последниот избор во звањето вонреден 
професор, д-р Милески е ментор на една докторска дисертација и ментор на осум 
магистерски труда. 
 Согласно со одредбите 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, 
кандидатот Милески во последните пет години има објавено повеќе од шест 
научноистражувачки труда во соодветната област во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации. 
 Меѓу нив ќе ги издвоиме следниве трудови со оригинални научни/стручни 
резултати, објавен во зборници на трудови од научни/стручни собири со 
меѓународен уредувачки одбор:  

1. Милески, Т. (2010) Геополитички и енергетски игри во југоисточна 
Европа, Зборник на трудови од меѓународна научна конференција. ISBN 978-608-
4508-63-2, стр. 69-81. Во трудот се елаборираат прашањата за обезбедување 
пристап и безбебдно снабдување со енергија. Територијата на ЈИЕ, потенцира 
авторот, станува територија низ која се протегаат транзитните коридори на 
природен гас кои се значајни за функционирањето на економијата на ЕУ. Трудот 
ги идентификува, преку издржана аргументација, руската, американската и 
европската политика во поглед на енергетското снабдување како компетитивни во 
целиот регион. 

2. Mileski, T. (co-author) (2011) Global, Regional and Local Implications of 
Climate Change on Security. Skopje: Yearbook of Faculty of Security. ISBN 978-608-
4532-17-0. p.p. 225-238. Трудот дава одговори на неколкуте поставени прашања и 
се фокусира на глобалните, регионалните и локалните импликации од 
климатските промени врз безбедноста. Авторот посебно се фокусира на анализата 
на повеќе предвидувања и сценарија за климатските промени кои би можеле да 
имаат влијание врз безбедноста во регионот на Западен Балкан и Република 
Македонија.  

3. Mileski, T. (co-author) (2012) Contemporary migration movements as a safety 
threat to the Balkans and Europe. Skopje: Faculty of Security; ISBN 978-608-4532-28-
6. p.p.162-176. Тежиштето на научната анализа во овој труд е поставено на 
европскиот континент, односно укажува каква е состојбата на емиграцијата со 
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муслиманска вероисповед со посебен осврт и анализа на неколку европски 
држави, Германија, В. Британија, Шпанија, Холандија и Франција. 

4. Mileski, T. (2012) „Regional Environmental Security: Vulnerability of 
Macedonian Borders. 5th International Conference ”Crisis Managament Days”, Book of 
papers; Velika Gorica, Croatia. University of Applied Sciences, ISBN 978-953-7716-31-8. 
p.p. 723-749. Главниот дел од трудот се однесува на ранливоста на границите на 
Република Македонија, анализирани низ призмата на граничните и 
прекуграничните ризици за еколошката безбедност. Авторот, преку соодветни 
примери, посочува на можната соработка во регионот на Балканот. Притоа се 
укажува на потребата од зајакнување на билатералната и мултилатералната 
соработка помеѓу државите во регионот.  

5. Mileski, T. (co-author) (2013) Geopolitical Trends in the North African and 
Middle East Region Through the Prism of Oil and Natural Gas. Yearbook of Faculty of 
Security – Skopje; ISBN 978-608-4532-35-4, p.p. 355-365. Трудот ги анализира 
геополитичките трендови во регионите на северна Африка и средниот Исток низ 
призмата на нафтата и природниот гас. Нестабилната цена и отежнатиот 
транспорт се главните проблеми кои се опфатени во трудот и кои сериозно ја 
поткопуваат енергетската безбедност на европските држави.   

6. Милески, Т. (коавтор), (2013). Одржливиот развој во функција на 
остварување на еколошката безбедност. Зборник на трудови од меѓународна 
конференција на Универзитетот Евро-Балкан; ISBN 978-608-4714-05-7, стр. 107-
118. Трудот се фокусира на неколку истражувачки прашања кои се однесуваат на 
дефинирањето на одржливиот развој и искуствата со концептот на одржлив развој 
на светско и европско тло. Основната премиса во трудот е промовирање на еден 
современ концепт на безбедноста кој во себе ќе го имплементира оджливиот 
развој, односно ќе даде насоки за имплементација на концептот за одржлив развој 
- одржлива безбедност. 

7. Милески, Т. (коавтор) (2013) Безбедносни импликации на климатските 
промени во Република Македонија: состојби и тенденции. Зборник на трудови од 
меѓународна конференција на Универзитетот Евро-Балкан; ISBN 978-608-4714-
05-7, стр. 119-128. Во рамките на истражувачкиот проблем на трудот, преку 
нивната анализа, се понудени соодветни одговори за безбедносните импликации 
на климатските промени во Република Македонија. Авторот потенцира дека 
Република Македонија, негативните импликации од климатските промени ги 
чувствува во повеќе области како што се економијата, технологијата, енергијата, 
здравството, екологијата  и безбедноста. 

8. Mileski, T. (co-author) (2014) Energy Security: Macedonian Dilemmas and 
Perspectives. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety. 
Bulgaria. Volume 8, ISSN 1314-7234, p.p. 44-53. Во трудот, авторот се осврнува на 
енергетските стратегии на Република Македонија од периодот на нејзиното 
осамостојување до 2008 година. Притоа, идентификувани се пропустите и 
недостатоците за долгорочните визии во поглед на енергетскиот сектор. Главниот 
дел од истражуваниот проблем се однесува на енергетската стратегија на 
Република Македонија за периодот 2008-2020 година со визија за 2030 година. 
Трудот нуди можни алтернативи за безбедна енергетска иднина на државата. 

9. Mileski, T. Malish-S.M. Ivanov, A. (2014) Critical Analysis of the systems for 
Crisis Managament and Protection and Rescue in republic of Macedonia. Book of 
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papers; Velika Gorica, Croatia. University of Applied Sciences, ISBN 978-953-7716-56-1 
p.p.1181-1200. Трудот нуди научна анализа за недоследностите во 
функционирањето на Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за 
управување со кризи. За формулација на заклучоците користени се дедуктивниот 
и индкуктивниот медот на заклучување преку теоретска разработка на научните 
откритија на тоа поле, како и преку податоците добиени од анкетно истражување 
на вработените во двете институции.  

10. Mileski, T., (co-author) (2014) The Changing Face of Organized Crime: New 
Challenges for Prevention Strategies. In: Zbornik radova: Suzbijanje kriminaliteta i 
evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminalitet. Republika Srpska, Visoka škola 
unutrašnjih poslova, Banja Luka. ISBN 978-99938-43-45-0, p.p. 233-243. Трудот 
промовира квалитативна анализа на одредени трендови кои се однесуваат на 
еволуцијата на организираниот криминал. Неговата променлива природа во 
голема мера ја усложнува борбата против овој криминал. Главната цел на трудот 
се однесува на нудењето соодветни стратегиски решенија за борба против 
современиот организиран криминал.  

Покрај наведеното, согласно со членот 13 од Правилникот, проф. Милески 
бил раководител на национален научен проект: „Воведување на  Open Journal 
System за научните списанија на Филозофски факултет“, финансиран од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 2012-2013. 

Претходно наведените трудови се надополнети со уште неколку интересни 
научни публикации, меѓу кои посебно внимание заслужува монографијата 
„Еколошка безбедност, одржлив развој- одржлива безбедност“. Монографијата 
третира современа безбедносна проблематика која се однесува на линкот помеѓу 
животната средина и безбедноста. Авторот проф. д-р Тони Милески, посебно 
место, во монографијата отстапува на одржливиот развој и како тој може да се 
поврзе со концептот на еколошката безбедност и безбедноста во целост. 

Кандидатот Милески, покрај уредувањето на меѓународното научно 
списание „Безбедносни дијалози“ кое е индексирано во EBSCO-базата, активно 
партиципира во него со уникатни научни трудови. Меѓу нив ќе ги издвоиме 
следниве: 

11. Mileski, T. (2010) Concepts of World Geopolitical Orders. In: Security 
Dialogues, Vol.1, No.2.  Skopje: Faculty of Philosophy. ISSN 1857-7172, p.p 
29-47. Трудот се занимава со елаборација на теоретските концепти врз 
кои се базираат светските геополитички концепти. Авторот потенцира 
дека еволутивниот пат на светските геополитички поредоци овозможува 
солидна основа за креирање научни претпоставки за основните 
карактеристики на идниот светски геополитички поредок.  

12. Mileski, T. (2012) NATO – Energy Security Discourse. In: Security Dialogues 
Vol.3, No.1. 2012. Skopje: Faculty of Philosophy. ISSN 1857-7172, p.p. 25-36. 
Трудот претставува обид за приближување и појаснување на дебатата за 
енергетската безбедност во рамките на „еволуирачкиот“ НАТО. 
Современите состојби укажуваат на фактот дека енергетското 
снабдување не претставува само економска тематика, односно сѐ  повеќе 
ги окупира работните агенди и на другите институции на меѓународната 
сцена. Поконкретно, трудот се осврнува на обидот за политизација и 
секуритизација на енергетското снабдување, вклученоста и улогата на 
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НАТО на полето на енергетската безбедност, како и сложеноста во 
дефинирањето на таквата улога на Алијансата. 

13. Mileski, T. Emanuela, C.del Re (2013) Geopolitical and Geostrategic 
Implication of Possible Navigable Channel Danube-Morava-Vardar-
Thessalonica. Security Dialogues, Vol.4, No.1. 2013. ISSN 1857-7172, p.p. 51-
64. Трудот се занимава со геополитичка анализа на можната реализација 
на стратегискиот проект за пловен канал Дунав-Морава-Вардар-Солун. 
Претставени се историските интенции за изградба на еден таков канал 
кој би претставувал надградба на веќе постојниот пловен речен систем 
Рајна-Мајна-Дунав. Притоа, се потенцираат геополитичкие, 
геоекономските и геостратегиските импликации и се укажува на 
можното геополитичко и геостратегиско редефинирање на регионот на 
Југоисточна и Централна Европа. 

14. Mileski, T. (2013) Macedonia through the Theory of Territorial Integration: 
One Hundred Years Before. Security Dialogues, Vol.4, No.2. 2013; ISSN 1857-
7172, p.p. 45-58. Трудот преку политичко-географска и геополитичка 
анализа обработува проблем кој бил актуелен пред повеќе од 100 
години, а се однесува на состојбите кои се рефлектираат преку 
центрипеталните и центрифугалните сили кои се основни при 
создавањето на државите. Во основа, анализирани се состојбите на 
територијата на Македонија за времето на Отоманската Империја, до 
започнувањето на балканските војни и територијалната поделба на 
Македонија. Теоретската основа на политичко-географската анализа се 
потпира на теоријата на Ричард Хартшорн за територијална интегра-
ција. 

15. Mileski, T. (co-author) (2014) Conceptualization of the Balkan Political Map. 
Security Dialogues, Vol.5, No.1. 2014; ISSN 1857-7172, p.p. 45-63. Овој труд 
на авторот обезбедува анализата на актуелната политичка мапа и 
случувања на Балканот врз основа на концептуализацијата од основните 
геополитички концепти (Хартленд и Римленд). Притоа, нуди издржани 
заклучоци за геополитичката важност на Балканот и перспективите за 
развојот на тековните геополитички процеси и активности.   

Трудовите на проф. д-р Милески можат да се прочитаат и во Зборникот на 
трудови на високообразовна институција – Филозофски факултет: 

16. Милески, Т. (2010) Безбедносни предизвици на новата американска 
администрација. Скопје: Филозофски факултет. ISSN 0350-1892, стр. 511-
531. Трудот дава критички осврт и анализа на позициите на новата 
американска администрација на европскиот континент, односите со 
европските партнери и ширењето на НАТО кон исток. Исто така, се 
разгледуваат и односите со Русија и новиот импулс на „ресетирање“ на 
односите со најголемиот евроазиски геополитички актер. 

17. Милески, Т. (2011) Енергетска стратегија на Русија за 21 век. Скопје: 
Филозофски факултет. ISSN 0350-1892, стр. 363-383. Трудот го 
обработува постсоветскиот геополитички простор и позициите на Русија 
во поглед на дистрибуцијата на основните енергенси на различни пазари 
во постсоветските републики, Југоисточна Европа и Кина. Авторот 
заклучува дека во регионот на постсоветските републики, Русија ја 
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користи енергијата како политичко средство, во ЈИЕ настојува да стане 
доминантен дистрибутер на енергенси, додека во Кина и на Далечниот 
Исток отвора нови енергетски пазари. 

Од анализата на приложените трудови, комисијата констатираше дека без 
исклучок сите трудови спаѓаат во соодветните научни области во кои кандидатот 
Милески се бира во редовен професор. Поконретно, трудовите со редни броеви 1, 
5, 11, 13, 14, 15 и 16 се од областа на политичката географија и геополитика, додека, 
пак, трудовите со редни броеви 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, и 17 се од областа на 
интегралната безбедност. Трудот со реден број 3 е од областа на миграциите и 
конфликтите, додека трудот со реден број 9 е од областа на стратешкиот 
менаџмент. Од областа на картографијата и топографијата, проф. д-р Тони 
Милески е автор на стручната монографија „Системи за сателитска навигација и 
глобално позиционирање“. Кандидатот проф. д-р Тони Милески од периодот на 
последниот избор во звањето вонреден професор до датумот на поднесувањето 
документи на конкурсот има учествувано на единаесет домашни и меѓународни 
научни/стручни конференции. 

Врз основа на Правилникот (член 13) 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, 
кандидатот д-р Тони Милески од научноистражувачката дејност остварил 91,3 
поени и со тоа го надминал минималниот број на поени (20) што се неопходни за 
избор во звањето редовен професор според овој основ. По основ на барањето за 
објавени најмалку шест научноистражувачки трудови од соодветната област во 
меѓународни научни публикации и учество во научноистражувачки проекти, кое 
според наведениот член во Правилникот е услов за избор во звање, Комисијата 
утврди дека кандидатот ги исполнил потребните услови. 

 
1.3. Стручно-апликативна дејност 

 
Во периодот помеѓу двата избора во соодветни звања, проф. д-р Тони 

Милески покажал завиден ангажман во поглед на стручно-апликативната дејност. 
Во овој сегмент вреди да се издвои стручната монографија „Системи за сателитска 
навигација и глобално позиционирање“. Во монографијата проф. д-р Милески 
нуди елаборација на најновите достигнувања и содржини кои се однесуваат на 
американскиот GPS, европскиот GALILEO и рускиот ГЛОНАСС. Во продолжение, 
монографијата нуди содржини кои претставуваат водич за правилно совладување 
на сите постапки кои ги овозможуваат конкретни модели на приемници за 
сателитска навигација.  

Проф. д-р Милески, во делот на дејностите од поширок интерес бил главен 
и одговорен уредник на меѓународно научно списание „Безбедносни дијалози“, 
како и член на уредувачките одбори на повеќе меѓународни научни списанија: 

- American Journal of Environmental Engineering and Science; 
- Journal of Energy and Natural Resources; 
- American Journal of Environmental Protection; 
- International Journal of Renewable and Sustainable Energy; 
- Globolitical и 
- Современа македонска одбрана/Contemporary Macedonian Defence. 
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Во текот на изминатиот период, проф. Милески бил главен и одговорен 
уредник на зборник на трудови од меѓународна научна конференција „Балканот – 
Безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница, Охрид, 1-2 октомври 
2010 година. Исто така, бил и член на организационен или програмски одбор на 
меѓународен научен собир: Меѓународна научна конференција „Балканот – 
безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница, Охрид, 1-2 октомври 
2010 година. 

Во рамките на стручно-апликативната дејност, кандидатот Милески 
остварил и студиски престој во странство. Поконкретно, бил дел од меѓународната 
лидерска програма во организација на Амбасадата на САД во РМ, која се 
реализирала во повеќе национални институции (State Department), универзитети 
(Харвард, Кулумбија, Масачусец) и невладини организации во три града на 
Соединетите Американски Држави: Вашингтон, Њујорк и Бостон.   

Согласно со член 13 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, Комисијата 
констатира дека проф. д-р Тони Милески од стручно-апликативната дејност 
остварил 17,5 поени и со тоа повеќекратно го надминал минималниот број поени 
(5) што се неопходни за избор во звањето редовен професор според овој основ. 

 
2. Биографски податоци за м-р Роберт Трајковски 
М-р Роберт Трајковски е роден во Куманово на 26.8.1969 година. Од 

образование има завршено Виша воена школа – род артилерија во Задар 1990 
година. Од 8.7.2013 година кандидатот Трајковски е магистер по мир и развој. 
Комисијата ја отфрла неговата пријава на конкурсот како несоодветна со оглед на 
фактот што не ги исполнува општите и посебните критериуми за избор во 
соодветното звање пропишани во Законот за високото образование, 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 и другите акти на Универзитетот.  

 
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

 
 Врз основа на изнесените оцени од пристигнатите материјали од конкурсот, 
членовите на Рецензентската комисија констатираа дека од двајцата кандидати – 
проф. д-р Тони Милески и м-р Роберт Трајковски кои се пријавија на конкурсот, 
само кандидатот проф. д-р Тони Милески ги исполнува општите и посебните 
услови од конкурсот. Кандидатот м-р Роберт Трајковски воопшто не соодветствува 
за конкурсот, односно го нема потребното научно звање, ниту, пак, Комисијата 
можеше да направи валоризација на неговите постигнувања кои воопшто ги нема 
во приложените материјали. Тоа значи дека кандидатот м-р Трајковски не ги 
исполнува потребните законски услови и критериуми предвидени со Законот за 
високото образование и  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. 

Анализата на пристигнатиот материјал покажа дека проф. д-р Тони 
Милески по сите потребни основи освоил 217,7 поени и неколкупати ги надминал 
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потребните поени за избор во звањето редовен професор. Покрај општите, 
кандидатот проф. д-р Тони Милески ги има исполнето и посебните услови, 
односно има објавено повеќе од шест научноистражувачки труда од конкретните 
области во меѓународни списанија или меѓународни научни публикации. Исто 
така, кандидатот проф. д-р Тони Милески раководел национален 
научноистражувачки проект и значајно придонесува за унапредувањето на 
универзитетската настава и академскиот развој на студентите и помладите 
соработници и наставници. Од спроведената студентска самоевалуација, проф. д-р 
Милески има добиено позитивна оценка (8,04). 

Врз основа на претходните констатации Рецензентската комисија 
позитивно ја оценува целокупната наставно-образовна, научноистражувачка и 
стручно-апликативна дејност на проф. д-р Тони Милески. Неговиот научен опус се 
одликува со пионерски научни потфати во одредени научни области како што се 
политичката географија и геополитика, еколошката безбедност или пак 
енергетската безбедност. Оригиналниот карактер на неговите научни трудови, 
надополнет со научната проникливост и емпириските сознанија, дава голем 
придонес кон развојот на конретните научни области кои се предмет на негова 
опсервација. Во делот на реализацијата на наставата, мора да се потенцира дека 
проф. д-р Тони Милески успешно и високо професионално ги извршувал 
поставените задачи на првиот, вториот и третиот циклус студии не само на 
Филозофскиот факултет, туку и на Машинскиот факултет и Факултетот за 
безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.  
 Поради сето изнесено, членовите на Рецензентската комисија имаат 
особена чест на Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје да 
му предложат избор на д-р Тони Милески во звањето редовен професор по 
научните области (дисциплини): интегрална безбедност, политичка географија и 
геополитика, картографија и топографија, миграции и конфликти и стратешки 
менаџмент. 
 
 
       Рецензентска комисија: 
        

1. Проф. д-р Митко Котовчевски, с.р. 
2. Проф. д-р Билјана Ванковска, с.р. 
3. Проф. д-р Марина Митревска, с.р. 
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АНЕКС 2 
 

ОБРАЗЕЦ 
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
 
Кандидат: Тони Тодор Милески 
(име, татково име и презиме) 
Институција: Филозофски факултет/Институт за безбедност, одбрана и мир 

(назив на факултетот/институтот) 
Научна област: интегрална безбедност, политичка географија и 
геополитика, картографија и топографија, миграции и конфликти, 
стратешки менаџмент 
 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  
 

Ред. 
број 

Назив на активноста: 
 

Поени 

1. Одржување на настава - од прв циклус студии: 
Ангажираност во зимски и летен семестар 2010/11 (13+14) 
Ангажираност во зимски и летен семестар 2011/12 (9+16) 
Ангажираност во зимски и летен семестар 2012/13 (9+12) 
Ангажираност во зимски и летен семестар 2013/14 (12+8) 

57,6 

2. Одржување на настава- од втор циклус студии4 
2010/11 зимски семестар 13 часа, (0,04) 
2011/12 зимски семестар 13 часа (0,04), летен семестар 14 часа (0,05) 
2012/13 зимски семестар 13 часа (0,04), летен семестар 14 часа (0,05) 
2013/14 зимски семестар (60 кредити) 30 часа (0,1), летен (60к) (0,03) 
2013/14 зимски семестар (120 к.) 6 часа (0,02) летен (120 к.) 45 часа 
(0,15) 

0,52 

3. Подготовка на нов предмет – предавања: Енергетска 
безбедност 

1 

4. Подготовка на нов предмет – предавања: Менаџирање на 
природни ресурси 

1 

5. Подготовка на нов предмет – предавања: Миграции и 1 

                                                 
4
 Теорија и системи на безбедноста (60 к.), зимски семестар 2013/14 (6 ч.) 

Безбедносни тенденции и предизвици (60к.), зимски с. 2013/14 (6 ч.) 
Геополитика и безбедност (60к.), зимски с. 2013/14 (18 ч.) 

Ризици и закани на националната безбедност (60 к.), летен с. (10 ч.) 

Теорија и системи на безбедноста (120 к.), зимски с. 2013/14 (6 ч.) 
Ризици и закани на националната безбедност (120 к.), летен с. 2013/14 (15 ч.) 

Интегрирано гранично управување (120 к.), летен с. 2013/14 (15 ч.) 

Глобални еколошки закани (120 к.), летен с. (15 ч.) 
Безбедносни тенденции и предизвици, зимски семестар 2012/13 (7 ч.) 

Теорија и системи на безбедност, зимски семестар 2012/13 (6 ч.) 

Ризици и закани на националната безбедност, летен семестар 2012/13 (7 ч.) 
Геополитика и безбедност, летен семестар 2012/13 (7 ч.) 

Безбедносни тенденции и предизвици, зимски семестар 2011/12 (7 ч.) 

Теорија и системи на безбедност, зимски семестар 2011/12 (6 ч.) 
Ризици и закани на националната безбедност, летен семестар 2011/12 (7 ч.) 

Геополитика и безбедност, летен семестар 2011/12 (7 ч.) 

Безбедносни тенденции и предизвици, зимски семестар 2010/11 (7 ч.) 
Теорија и системи на безбедност, зимски семестар 2010/11 (6 ч.) 
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конфликти 
6. Подготовка на нов предмет – предавања: Еколошка 

безбедност (Машински факултет) 
1 

7. Подготовка на нов предмет – вежби: Енергетска безбедност 0,5 
8. Подготовка на нов предмет – вежби: Менаџирање на 

природни ресурси 
0,5 

9. Подготовка на нов предмет – вежби: Миграции и 
конфликти 

0,5 

10. Подготовка на нов предмет – предавања на втор циклус 
студии: Интегрирано гранично управување 

1 

11. Подготовка на нов предмет – предавања на втор циклус 
студии: Глобална геостратегија 

1 

12. Подготовка на нов предмет – предавања на втор циклус 
студии: Менаџирање на еколошки закани 

1 

13. Подготовка на нов предмет – предавања на трет циклус 
студии: Геополитика на конфликтите – Geopolitics of 
conflict  

1 

14. Подготовка на нов предмет – предавања на трет циклус 
студии: Геополитички аспекти на националната безбедност 

1 

15. Подготовка на нов предмет – предавања на трет циклус 
студии: Управување со ризиците и кризите во животната 
средина 

1 

16. Консултации со студенти5 4,07 
17. Ментор на дипломска работа (17) 3,4 
18. Член на комисија за оцена или одбрана на докторат  

(Василевски Горан, Беким Максути, Игор Ѓорески, Љубче 
Христовски Јасмина Петреска, Тања Милошевска, Сергеј 
Цветковски, Александар Павлески, Гелев Игор, Александар 
Иванов – Факултет за безбедност, Ненад Танески, Миле 
Петровски) 12 х 0,5  

6 

19. Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура 
(22) 

6,6 

20. Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска 
работа (22) 

2,2 

21. Позитивно рецензиран универзитетски учебник: Милески, 
Т. (2014) Енергетска безбедност. Скопје: Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“. 

8 

22. Рецензент на универзитетски учебник: Котовчевски, М. 
(2013) Основи на разузнавање. Скопје: Филозофски 
факултет ISBN 978-608-238-013-1. 

1 

23. Рецензент на универзитетски учебник: Даскаловски, С. 
(2014) Модели на воена организација. Скопје: Филозофски 

1 

                                                 
5 Академска година 2010/11 зимски и летен семестар 543 студенти х 0,002 = 1,08 
Академска година 2011/12 зимски и летен семестар 511 студенти х 0,002 = 1,02 
Академска година 2012/13 зимски и летен семестар 533 студенто х 0,002 = 1,06 
Академска година 2013/14 зимски и летен семестар 459 студенти х 0,002 = 0,91 
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факултет. ISBN 978-608-238-036-0.  
24. Рецензент на универзитетски учебник: Малиш-Саздовска, 

М. (2010) „Меѓународни стандарди и практики за заштита 
на животната средина“. Скопје: Факултет за безбедност. 
ISBN 978-608-4532-13-2. 

1 

25. Уредник на зборник на текстови за одреден предмет: 
Менаџирање на природни ресурси. 

2 

26. Уредник на зборник на текстови за одреден предмет: 
Прирачник за енергетска безбедност. 

2 

 Вкупно 106,9 

 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
   

Ред. 
број 

Назив на активноста: 
 

Поени 

27. Ментор на докторска дисертација: Борче Чамински, 
„Геополитичко значење и заштита на енергетската 
инфраструктура на Република Македонија од асиметрични 
закани“. 

3 

28. Ментор на магистерска работа: Билјана Стевановска, 
„Влијанието на регионалната еколошка безбедност врз 
намалувањето на ранливоста на државата и јакнењето на 
прекуграничната соработка“ . 

1 

29. Ментор на магистерска работа: Дејан Ташковски, 
„Влијанието на енергетската безбедност врз геополитичката 
положба на Република Македонија“. 

1 

30. Ментор на магистерска работа: Љупчо Кацарски, „Улогата 
на полицијата на Република Македонија во превенирањето 
и сузбивањето на еколошкиот криминал“. 

1 

31. Ментор на магистерска работа: Горан Настески, 
„Инкорпорираност на стратегиските определби на 
Република Македонија во однос на еколошката безбедност 
и нивот на усогласеност на регулативата со Европската 
унија“. 

1 

32. Ментор на магистерска работа: Дарко Димовски, 
„Енергетските ресурси на Македонија, Бугарија, Србија и 
Косово и нивните импликации врз енергетската безбедност 
и безбедноста на регионот“. 

1 

33. Ментор на магистерска работа: Каменко Аврамоски, 
„Искуства и предизвици во справувањето со еколошките 
закани во воена средина“. 

1 

34. Ментор на магистерска работа: Љупчо Јованов, 
„Геополитички аспекти на односите на Русија и САД кон 
Народна република Кина“. 

1 

35. Ментор на магистерска работа: Зоран Ангелов, „Водата како 
природен стратегиски ресурс и можен избор на 

1 
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конфликти“. 
36. Раководител на национален научен проект: „Воведување на  

Open Journal System за научните списанија на Филозофски 
факултет“, финансиран од УКИМ, 2012-2013. 

6 

37. Монографија: Милески, Т. (2011) Еколошка безбедност, 
одржлив развој – одржлива безбедност. Скопје: 
Филозофски факултет. ISBN 978-608-238-043-8. 

8 

38. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 
научно/стручно списание: Mileski, T. (2010) Concepts of 
World Geopolitical Orders. In: Security Dialogues, Vol.1, No.2.  
Skopje: Faculty of Philosophy. ISSN 1857-7172, p.p 29-47.  

4 

39. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Милески, Т. (2010) 
Геополитички и енергетски игри во југоисточна Европа, 
Зборник на трудови од меѓународна научна конференција. 
ISBN 978-608-4508-63-2, стр. 69-81. 

3 

40. Труд објавен во зборник на трудови на в.о. институција: 
Милески, Т. (2010) Безбедносни предизвици на новата 
американска администрација. Скопје: Филозофски 
факултет. ISSN 0350-1892, стр. 511-531. 

2 

41. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир: Милески, Т. 
(коавтор) (2010) Еколошките бегалци закана по 
националната и глобалната безбедност. Скопје: Факултет за 
безбедност. ISBN 978-608-4532-11-8. Стр. 251-265. 

1,8 

42. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Mileski, T. (co-author) (2011) 
Global, Regional and Local Implications of Climate Change on 
Security. Skopje: Yearbook of Faculty of Security. ISBN 978-
608-4532-17-0. P.p. 225-238. 

2,7 

43. Труд објавен во зборник на трудови на в.о. институција: 
Милески, Т. (2011) Енергетска стратегија на Русија за 21 век. 
Скопје: Филозофски факултет. ISSN 0350-1892, стр. 363-
383. 

2 

44. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 
научно/стручно списание: Mileski, T. (2012) NATO – Energy 
Security Discourse. In: Security Dialogues Vol.3, No.1. 2012. 
Skopje: Faculty of Philosophy. ISSN 1857-7172, p.p. 25-36. 

4 

45. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Mileski, T. (co-author) (2012) 
Contemporary migration movements as a safety threat to the 
Balkans and Europe. Skopje: Faculty of Security; ISBN 978-
608-4532-28-6. p.p.162-176. 

2,7 

46. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 3 
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зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Mileski, T. (2012). „Regional 
Environmental Security: Vulnerability of Macedonian Borders. 
5th International Conference ”Crisis Managament Days”, Book 
of papers; Velika Gorica, Croatia. University of Applied 
Sciences, ISBN 978-953-7716-31-8. p.p. 723-749. 

47. Труд објавен во зборник на трудови на в.о. институција: 
Милески, Т. (2012). Геополитички визии на Русија и САД за 
НР Кина. Скопје: Филозофски факултет; ISSN 0350-1892, 
стр, 166-180. 

2 

48. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Mileski, T. (co-author) (2013) 
Geopolitical Trends in the North African and Middle East 
Region Through the Prism of Oil and Natural Gas. Yearbook of 
Faculty of Security – Skopje; ISBN 978-608-4532-35-4, p.p. 
355-365. 

2,7 

49. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 
научно/стручно списание: Mileski, T. Emanuela, C.del Re 
(2013) Geopolitical and Geostrategic Implication of Possible 
Navigable Channel Danube-Morava-Vardar-Thessalonica. 
Security Dialogues, Vol.4, No.1. 2013. ISSN 1857-7172, p.p. 51-
64. 

3,6 

50. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Милески, Т. (коавтор), 
(2013) Одржливиот развој во функција на остварување на 
еколошката безбедност. Зборник на трудови од 
меѓународна конференција на Универзитетот „Евро-
Балкан“; ISBN 978-608-4714-05-7, стр. 107-118. 

2,7 

51. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Милески, Т. (коавтор) 
(2013). Безбедносни импликации на климатските промени 
во Република Македонија: состојби и тенденции. Зборник 
на трудови од меѓународна конференција на Универзитетот 
„Евро-Балкан“; ISBN 978-608-4714-05-7, стр. 119-128. 

2,7 

52. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 
научно/стручно списание: Mileski, T. (2013) Macedonia 
Through the Theory of Territorial Integration: One Hundred 
Years Before. Security Dialogues, Vol.4, No.2. 2013; ISSN 1857-
7172, p.p. 45-58. 

4 

53. Апстракт објавен во зборник на меѓународна конференција: 
Mileski, T. (2014) Macedonia Through the Prism of Practical 
and Formal Bulgarian Geopolitics. Book of abstracts, Faculty of 
Security – Skopje, p.11 

1 

54. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 2,7 
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зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Mileski, T. (co-author) (2014) 
Energy Security: Macedonian Dilemmas and Perspectives. 
Journal of International Scientific Publications: Ecology and 
Safety. Bulgaria. Volume 8, ISSN 1314-7234, p.p. 44-53.  

55. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Mileski, T. Malish-S.M. 
Ivanov, A. (2014) Critical Analysis of the systems for Crisis 
Managament and Protection and Rescue in republic of 
Macedonia. Book of papers; Velika Gorica, Croatia. University 
of Applied Sciences, ISBN 978-953-7716-56-1 p.p.1181-1200. 

2,4 

56. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир со 
меѓународен уредувачки одбор: Mileski, T., (co-author) 
(2014) The Changing Face of Organized Crime: New Challenges 
for Prevention Strategies. In: Zbornik radova: Suzbijanje 
kriminaliteta I evropske integracije, s osvrtom na ekološki 
kriminalitet. Republika Srpska, Visoka škola unutrašnjih 
poslova, Banja Luka. ISBN 978-99938-43-45-0, p.p. 233-243. 

2,7 

57. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 
научно/стручно списание: Mileski, T. (co-author) 
Conceptualization of the Balkan Political Map. Security 
Dialogues, Vol.5, No.1. 2014; ISSN 1857-7172, p.p. 45-63. 

3,6 

58. Учество на научен/стручен собир со реферат: 
„Геополитички и енергетски игри во југоисточна Европа“, 
Меѓународна научна конференција „Балканот – 
безбедносен предизвик за Европа и меѓународната 
заедница“, Охрид, 1 и 2 октомври 2010.  

1 

59. Учество на научен/стручен собир со реферат: „Еколошките 
бегалци закана по националната и глобалната безбедност“, 
Научно – стручна конференција „Безбедност, еколошка 
безбедност и предизвиците на Република Македонија, 
Охрид,17-18 септември, 2010. 

1 

60. Учество на научен/стручен собир со реферат : „Global, 
Regional and Local Implications of Climate Change on 
Security“, International Scientific Conference “Security in the 
Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges 
Faced by the Republic of Macedonia. 27-28 May 2011, Ohrid. 

1 

61. Учество на научен/стручен собир со реферат: „Регионална 
еколошка безбедност како фактор кој придонесува за 
намалување на ранливоста на државата и јакнењето на 
прекуграничната соработка“, 
Стручен собир „Местото и улогата на Националниот 
координативен центар за гранично управување во 
безбедносниот систем на Република Македонија“, Охрид, 
13-14 октомври 2011 година. 

1 
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