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Ред.бр Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

3. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на меѓународна научна, уметничка 
конференција, конгрес и научно и стручно 
списание – 2 (два) поени   

 Поени 
3x2=6 

Конкретна активност:  

Majhosev, Andon (2012) Социјалниот дијалог како фактор на позитивни општествени (економско-

социјални) промени во светот. In: Megunarodna Konferencija - Ekonomski fakultet, Stip, Macedonia 

 

Majhosev, Andon (2012) The Role of Social Partners in Collective Agreements Negotiations in R.M.: The 

Period from 1990-ties to 2012. 1st International Conference South-East European Countries towards 

European Integration.  

 

Majhosev, Andon and Hristova, Lidija (2012) Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM): Industrial 

Relations Profile. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. pp. 1-12.  
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9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 
место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

 Поени 

2x2=4 

Конкретна активност 

Majhosev, Andon (2012) Резултати од истражувањето на процесот на колективното договарање 

во РМ во периодот 1990-2010 година (практична димензија), Правник, мај 2012. Strucno spisanie-

Pravnik. 

 

Правно уредување на плата во меѓународните инструменти и во нашето националнио законодавство, 

Годишен зборник, 2012, (ISSN 1857-7229), COBISS.MK-ID 92308490). 

http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/200 

 

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 
10 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 
поени. 

Конкретна активност:  

Објавена книга со наслов “Улогата на социјалните партнери во колективното преговарање во 

Република Македонија во периодот 1990-2012 година“, декември 2012 

 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/1660/
http://eprints.ugd.edu.mk/1660/
http://eprints.ugd.edu.mk/1639/
http://eprints.ugd.edu.mk/1639/
http://eprints.ugd.edu.mk/1640/
http://eprints.ugd.edu.mk/1640/
http://eprints.ugd.edu.mk/1643/
http://eprints.ugd.edu.mk/1643/


издадена скрипта – 2 (два) поени 2 

Конкретна активност:  

Издадена е Скрипта по предметот Трудово право. Реценензијата е објавена во Универзитетскиот 

билтен бр.94 од 7.12.2012 г.  

 

 Вкупно поени 18 (22) 

 


