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Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ЗА НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ 
КОМУНИКАЦИИ И МАС-МЕДИУМИ НА ПРАВEН ФАКУЛТЕТ ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

Наставно-научниот совет на Правeн факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 
на 130. седница одржана на 9.2.2016 година донесе Одлука бр. 1102-53/6 од 10.2.2016 година 
за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања за наставно-научната област комуникации и мас-медиуми на Правен факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, во состав:
–– проф. д-р Весна Шопар, претседател;
–– проф. д-р Дона Колар-Панова, член;
–– проф. д-р Јадранка Денкова, член.

Конкурсот за овој избор беше објавен во весникот „Нова Македонија“ на 15.1.2016 
година и во предвидениот рок се пријави само кандидатот: д-р Андон Мајхошев, доцент од 
областа комуникации и мас-медиуми.

Рецензентската комисија ги разгледа пристигнатите документи и констатира дека 
приложената документација од кандидатот навремено е доставена со сите потребни 
документи согласно со објавениот Конкурс и чест ни е на Наставно-научниот совет на 
Правниот факултет да му го поднесеме следниов

И З В Е Ш Т А Ј

Биографски податоци
Д-р Андон Мајхошев е роден на 2.2.1961 година во Штип. Основно и средно 

образование завршува во Штип, а дипломира во 1984 година на Факултетот за политички 
науки при Универзитетот во Белград. Магистрира во 2008 година на студиите за политички 
науки на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на тема „Функционирање на економско-социјалниот 
совет на Република Македонија во периодот 1997-2007 година” и се стекнува со диплома 
магистер по политички науки. Во 2011 година докторира на Институтот за социолошки 
и политичко-правни истражувања при Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје на 
тема „Улогата на социјалните партнери во колективното преговарање во Република 
Македонија во периодот од 1990-2010 година” и се стекнува со диплома доктор по 
политички науки.

Во периодот од 1985 година до 1993 година е вработен во ТК „Македонка” – Штип на 
работно место секретар на општествено-политичките организации. Од 1994 година до 1997 
година ја врши функцијата претседател на Општинскиот синдикат - Штип. Од 1998 до 2008 
година ја врши функцијата претседател на Регионалниот синдикален совет на ССМ - Штип.

Од 2008 до 2011 година е избран за асистент на Правниот факултет при Универзитет  
„Гоце Делчев“ - Штип. Во 2011 година е избран во звање доцент за наставно-научната 
област комуникации и мас-медиуми на Универзитет „Гоце Делчев“ од страна на Наставно-
научниот совет на Правен факултет со Одлука од 3.10.2011 г. (рецензија објавена во 
Универзитетски билтен бр. 66 од 15.9.2011 година).

Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање 
вонреден професор
1. Доцент од научната област комуникации и мас-медиуми, избран на 3.10.2011 година, 

од страна на Наставно-научниот совет на Правниот факултет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип;

2. Објавени најмалку пет научноистражувачки трудови во соодветната област во 
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации; 
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Меѓународни научни списанија

Бр. Автор Наслов на трудот Списание

Години на 
излегување 

на 
списанието

1 Majhosev, 
Andon

Корупцијата, медиумите 
и новинарите

Человек в глобальном мире, 
материалы Международной 

научной конференции (Воронеж, 
18–20 мая 2015 г.). pp. 21-25. ISSN 

ISBN 978-5-9273-2207-7

2015

2. Мајхошев 
Андон Слобода на медиумите

Годишен зборник на Правниот 
факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип (5). ISSN 1857-

8713 (In Press)

2015

3.

Majhosev, 
Andon and 
Dzamtoska-

Zdravkovska, 
Suzana

Демотрополизација на 
културата низ призмата 
на печатените медиуми 

во Република Македонија 
во периодот 1.6.-

31.8.2015

In: 2nd International Scientific 
Conference: Social change in the 

global world, 03-04 Sept 2015, Stip, 
Republic of Macedonia.

2015

4.

Dzamtoska-
Zdravkovska, 
Suzana and 
Majhosev, 
Andon and 
Denkova, 
Jadranka

Media and hate speech: 
case study of Republic of 

Macedonia

In: Second International Scientific 
Conference: Social change in the 
global world, 3-4 Sept 2015, Stip, 

Macedonia.

2015

5.

Dzamtoska-
Zdravkovska, 
Suzana and 
Majhosev, 
Andon and 
Denkova, 
Jadranka

Transparency vs. 
Corruption: The case of 
Republic of Macedonia

Bulgarian Journal of Science and 
Education Policy (BJSEP), 8 (2). pp. 

294-310. ISSN 1313-9118
2015

6

Dzamtoska-
Zdravkovska 
Suzana and 
Majhosev 

Andon

Tеоретски аспекти на 
комуникацијата како 
процес за размена на 

информации

Center for Legal and Political 
Research, Faculty of Law, Goce 

Delcev University, Stip, Republic 
of Macedonia. pp. 1141-1158. ISSN 

ISBN 978-608-244-129-0

2014

Труд објавен во зборник на трудови од меѓународна научна конференцијa (кои имаат 
програмски одбор со учесници од најмалку четири земји и коишто се организираат 
најмалку по петти пат или се во организација на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип)

Бр. Автор Наслов на трудот година Конференција и организатор

1. Majhosev, 
Andon 2015

First International Scientific 
Conference: The Man in the Global 
World, Voronezh, 18-20 May 2015, 

Faculty of Law, University of 
Voronezh, Russia pp. 21-25
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2.

Majhosev, 
Andon and 
Dzamtoska-
Zdravkovska 

Suzana

Demetropolization of 
culture through the prism 
of print media in Republic 
of Macedonia in the period 

1.06.-31.08.2015 year.

2015

International Scientific Conference: 
“Social Change in the Global World”, 

(03-04.09.2015), Faculty of Law, 
University “Goce Delcev”Stip, 

Macedonia,  Faculty of Law, University 
of Voronezh, Russia and Faculty of 

Law, University Liege, Belgium. ISBN 
978-608-244-129-0

3.

Dzamtoska-
Zdravkovska 
Suzana and 
Majhosev, 

Andon  and 
Denkova, 
Jadranka

Media and Hate Speech: 
case stady in Republic of 

Macedonia
2015

International Scientific Conference: 
“Social Change in the Global World”, 

Faculty of Law, University “Goce 
Delcev”Stip, Macedonia,  Faculty of 
Law, University of Voronezh, Russia 

and Faculty of Law, University Liege, 
Belgium. ISBN 978-608-244-129-0

4

Dzamtoska-
Zdravkovska 
Suzana and 
Majhosev, 

Andon  

Теоретски аспекти на 
комуникацијата како 
процес за размена на 

информациите

2014

International Scientific Conference: 
“Social Change in the Global World”, 

Faculty of Law, University “Goce 
Delcev”Stip, Macedonia,  Faculty of 

Law, 

5 Majhosev, 
Andon

The Social dialogue as a 
factor of positive social 

(ecconomic-social) changes 
in the world

2012
In: International Scientific Conference, 

Faculty of Ecconomy, University 
“Goce Delcev”-Stip, 13.-15.09.2012

6. Majhosev, 
Andon

The role of social partners 
in collective bargaining in 
Republic of Macedonia in 

the period 1990-2010 year”

2012

International Conference South-East 
European Countries toward European 

Integration. Faculty of Economy 
Elbasan – Albania, ISSN 2221-5956 

Труд објавен во зборник со меѓународен уредувачки одбор
Мајхошев, Андон и Денковa, Jадранкa (2014), Постапка за измени на Уставот 

на Република Македонија. Годишен зборник на Правен факултет, Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип, 4. ISSN 1857- 8713. 

Во трудот е објаснета целокупната постапка за измени во Уставот на Република 
Македонија, која опфаќа пет фази. Во тој контекст, секоја фаза од постапката е објаснета 
и образложена. Исто така, во трудот се поместени содржината и суштината на сите досега 
донесни амандмани (I-XXXII) од уставно-правен аспект. Во продолжение, во посебен дел се 
образложени правно-политичките аспекти на новите предлог-амандмани на новите измени 
на Уставот на Република Македонија (XXXIII-XXXIX). На крајот од трудот се поместени 
заклучоците.

Мајхошев, Андон (2014). Професионални стандарди на новинарската професија. 
Годишен зборник на Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 4 (4). pp. 205-
216. ISSN 1857-8713.

Трудот се фокусира на најважните професионални стандарди на новинарската 
професија кои се регулирани во Етичкиот кодекс на новинарите. Како фундаментални 
професионални стандарди на кои особено се задржува авторот се: слободата на 
изразување, слободата на мисла, слободата на критика, вистината, точноста, чесноста, 
чување на приватноста, чување на изворот на информација, недискриминација, стручност, 
почитување на презумпција на невиност, компетентност и одговорност, известување за 
малолетниците, семејното насилство, почитување на авторските права и други.
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Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Во 2011 година е избран во наставно-научното звање доцент. До воспоставувањето 

на новата предметна програма, како резултат на нова акредитација на Универзитетот во 
2012 година ги предава предметите: Трудово право, Комуникациски теории, Слобода на 
изразување, Медиумско право.

Со новата акредитација од 2012 година, на првиот циклус студии е вклучен на сите 
насоки на следните предмети: 

 – на насоката Правни студии во четвртиот семестар, Локална самоуправа (4 ЕКТС), 
изборен предмет (2+1+1), Струмица и Штип;

 – на насоката Правни студии во шести семестар, Трудово право  (4 кредити), изборен 
предмет (2+1+1), Струмица и Штип;
На насоката Правни студии, модул Административно право, Финансово право, Деловно 

право, Казнено право, Граѓанско право, во седмиот семестар предметот Медиумско право, 
(4 кредити), изборен предмет (2+1+1), Струмица.

На Правосудната насока во деветтиот семестар, Етика и деловна комуникација (6 
кредити), задолжителен предмет (2+2+1), Штип и Кочани.

Новинарство и односи со јавноста
На насоката Новинарство и односи со јавноста во првиот семестар предметот Вовед 

во новинарството (8 кредити), задолжителен предмет (3+2+2), Скопје и Штип.
На насоката Новинарство и односи со јавноста во вториот семестар предметот Основи 

на комуникации (8 кредити), задолжителен предмет (3+2+2), Скопје и Штип. 
На насоката Новинарство и односи со јавноста во вториот семестар предметот 

Новинарска етика, (6 кредити) задолжителен предмет (2+2+1), Скопје и Штип.
На насоката Новинарство и односи со јавноста во третиот семестар предметот 

Комуникациски теории (8 кредити), задолжителен предмет (3+2+2), Штип (стара студиска 
програма).

На насоката Новинарство и односи со јавностa во петтиот семестар предметот 
Медиуми и општество (4 кредити), изборен предмет (2+1+1), Штип.

На насоката Новинарство и односи со јавностa во шестиот семестар предметот 
Филозофија на правото (4 кредити), изборен предмет (2+1+1), Штип.

На насоката Новинарство и односи со јавностa во седмиот семестар предметот 
Медиумско право (4 кредити), изборен предмет (2+1+1), Штип.

Применета политика и дипломатија
На насоката Применета политика и дипломатија, четврти семестар, Локална 

самоуправа (4 кредити), изборен предмет (2+1+1), Штип.
На насоката Применета политика и дипломатија во четвртиот семестар, Преговарање 

(6 кредити), задолжителен (2+2+1), Штип.
На насоката Применета политика и дипломатија, во петтиот семестар, Политички 

теории (6 кредити), задолжителен (2+2+1), Штип.
На насоката Применета политика и дипломатија, во седмиот семестар, Медиумско 

право (4 кредити), изборен (2+1+1), Штип.

На вториот циклус на студии ги предава следниве предмети:
На Правосудната насока, двогодишни студии (120 ЕКТС), во вториот семестар Етика и 

деловна комуникација (изборен) (4 кредити). Во третиот семестар предметот Меѓународно 
трудово право (8 кредити), задолжителен предмет (3+2+2), Штип.

На Правосудната насока и Применета политика и дипломатија, 3+2 и 4+1 во вториот 
семестар.

На студискатa програма Јавна администрација 3+2 и 4+1 во првиот и третиот семестар 
предметот Комуникација во јавната администрација (6 кредити) задолжителен предмет 
(2+2+1) и Етика и деловна комуникација (4 ЕКТС), изборен, Штип.

На студиската програма Применета политика и дипломатија (120 ЕКТС) во третиот 
семестар Современи политички теории (8 кредити), задолжителен (3+2+2), Штип.
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На студиска програма Комуникациски менаџмент и односи со јавноста (60 ЕКТС) ги 
предава предметите Комуникациски теории и Методологија на општествени истражувања 
со академско пишување (6 ЕКТС), Штип.

На студиска програма Масовни комуникации и менаџмент во медиумите (60 ЕКТС) 
и (120 ЕКТС) во првиот семестар предметите Теорија на масовни комуникации (6 
ЕКТС) и Методологија на општествени истражувања со академско пишување (6 ЕКТС), 
задолжителен предмет (2+2+1), како и Глобализација и медиуми (4ЕКТС), изборен 
предмет, во Штип.

На третиот циклус студии ги предава следниве предмети:
На Катедрата за политички и правно-политички науки, студиска програма Политички 

науки – политички системи ги предава предметите Општествени движења и синдикати 
(изборен) и Медиуми и политика (изборен).

Во рамките на образовните активности учествува во самостојниот развој на 
студентите на првиот и вториот циклус. Така,  под негово менторство дипломирале на прв 
циклус студии повеќе од 30 студенти. На вториот циклус студии под негово менторство 
досега магистрирале 10 студенти, а во моментот е ментор на 12 студенти запишани на 
магистерски студии. Покрај тоа бил член на 11 комисии за одбрана на магистерски труд и 
во повеќе од 10 комисии на додипломски студии. 

Научната евалуација на научните трудови за избор во доцент е содржана во рефератот 
за избор во доцент, подготвена од проф. д-р Јован Ананиев, проф. проф. д-р Љупчо 
Блажевски и проф. д-р Јадранка Денкова,  којшто е усвоен од Наставно - научниот совет на 
Правниот факултет, а објавен во Универзитетски билтен на Универзитет „Гоце Делчев” 
бр. 66 од 15.9.2011 година.

Од моментот на избор во доцент до денот на поднесувањето на документите врз 
основа на распишаниот Конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања 
во научната област комуникации и мас-медиуми од 22.1.2016 година, кандидатот ги има 
објавено следниве трудови:

Книги/монографија 
Андон Мајхошев. (2015), „Решавање на колективните работни спорови”, НУ 

Универзитетска библиотека „Гоце Делчев” - Штип; ISBN 978-608-242-008-0;
Трудот претставува монографија во којашто се обработува/анализира решавањето на 

колективните работни спорови, со акцент на решавањето на овој вид спор во Република 
Македонија. Книгата обработува повеќе актуелни прашања во однос на колективните 
работни спорови, а пред сѐ дефинирање на колективниот работен спор, мирните методи 
(помирување, медијација, арбитража, истражување на факти), неформалните методи, 
институциите за решавање на колективните работни спорови, решавањето на колективните 
работни спорови со колективна акција (штрајк, бојкот, пикетинг, локаут). Книгата 
се состои од четири дела. Првиот дел содржи воведни напомени за поимот, субјектите, 
видовите, принципите и моделите на решавање на колективните работни спорови. Вториот 
дел содржи опсежна анализа на мирното решавање на работните спорови. Третиот дел 
се однесува на решавањето на колективните работни спорови со примена на директна 
колективна акција (штрајк, локаут и др.). Четвртиот дел се однесува на мирното решавање 
на работните спорови во Република Македонија. На крајот, авторот дава свои предлози за 
подобрување на мирното решавање на колективните работни спорови во РМ.

Мајхошев, Андон (2012) „Улогата на социјалните партнери во колективното 
преговарање во Република Македонија во периодот 1990-2010 година”, НУ 
Универзитетска библиотека „Гоце Делчев” - Штип, ISBN 978-9989-147-88-3

Трудот претставува научна книга во којашто се обработува улогата на социјалните 
партнери во колективното преговарање во периодот на транзицијата, поточно од 1990 
до 2010 година. Акцентот е ставен на моќта на социјалните партнери во процесот на 
колективното преговарање или дали преговарачката моќ на трите партнери била (релативно) 
избалансирана или постоел дисбаланс во корист (или на штета) на некој од партнерите. Во 
книгата се дава одговор на прашањето од што зависи преговарачката моќ на социјалните 
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партнери или кои фактори на влијание ја определуваат нивната преговарачка моќ. Притоа, 
преговарачката моќ или моќта на актерите во овој процес е сфатена како нивна способност 
да ги наметнат сопствените интереси во преговарачкиот процес. Во книгата се направени 
две нивоа на анализа на моќта на социјалните партнери. Првото ниво на анализа се однесува 
на моќта социјалните партнери преку три аспекти: присутност на интересите на актерот 
во финалната верзија на колективниот договор, иницијативноста и проактивната улога на 
актерот и подготвеноста на социјалниот партнер да преземе дополнителни активности во 
случаи кога колективните договори не се почитуваат. Второто ниво на анализа се однесува 
на факторите кои влијаат врз преговарачката моќ на синдикатот. Првата група на фактори 
се однесува на опкружувањето во кое се одвива процесот на колективното преговарање и 
во кое актерите функционираат/дејствуваат (правна рамка, идеологија на владата, улогата 
на ММФ и Светска банка, пазарот на трудот, технологијата). Втората група на фактори 
се однесува на внатрешните фактори, оние кои се директно поврзани со актерите, односно 
организациско-финансиски претпоставки/фактори (број на членство, финансии, кадровска 
политика, мобилизаторска способност/солидарност на членството. 

Поглавјето за Република Македонија е истражувачки дел за колективното 
преговарање кое ги опфаќа правната и институционалната рамка, развојните фази 
во развојот на колективното договарање, субјектите на колективното преговарање, 
моделите на претставување на синдикатот и работодавците, постапката за утврдување 
на репрезентативност. Трудот ги опфаќа законските измени во периодот на транзиција 
и упатува на позитивните и негативните ефекти  од тие измени врз процесот на 
колективното преговарање. Истражувачките резултати се базираат на интервју и анкета 
реализирано меѓу претставници на социјалните партнери (министерства, синдикати, 
асоцијации на работодавци, стопански комори, независни експерти), како и на анализа на 
документи. Заклучокот на трудот упатува на неопходноста за рекомпонирање на составот 
на Комисијата за утврдување на репрезентативноста на трипартитна паритетна основа 
помеѓу социјалните партнери, да се утврди најниската плата на сите нивоа на колективно 
преговарање, да се формираат одбори на работодавци во оние гранки и дејности каде што 
не е формирано и др.

Прегледни трудови објавени во меѓународни научни списанија
Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and 

Stojanovski, Strasko (2015) Organizational and legal assumption for creating reliable public 
administration. International Journal of Current Research, Indexin SJIF 2014  IJCR 7 (3). pp. 
14184-14188. ISSN 0975-833X.

Трудот е  базиран на истражување базирано на анализа на законски и подзаконски 
акти кои се однесуваат на докажување на одговорноста на администрацијата во Република 
Македонија. Во трудот е направена анализа на околу 50 законски и подзаконски акти 
кои се поврзани со одговорното работење на администрацијата. Заклучокот упатува на 
нејасност во законите и потребата од нивна измена што ќе биде насочена кон докажување 
на одговорноста, а воедно подигнување на свеста во насока на одговорно работење на 
администрацијата во Република Македонија.

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Denkova, Jadranka (2014) 
Transparency vs. Corruption: The case of Republic of Macedonia.Bulgarian Journal of Science 
and Education Policy (BJSEP), 8 (2). pp. 294-310. ISSN 1313-9118

Денес граѓаните сѐ повеќе стануваат рамноправен субјект со државните институции 
за заштита на своите права, а државните институции имаат одговорност да обезбедат 
отчетност, отвореност и транспарентност во своето работење – како основните 
принципи врз кои се темели принципот на добро владеење. Традиционалните модел на 
нетранспарентна администрација денес исчезнува чекор по чекор. Донесувањето на 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во многу земји во светот 
кои сакаат да ги подобрат демократијата во нивните општества денес е процес што не може 
да се запре. Во денешно време земјите кои немаат ваков закон не може да се каже дека  
имаат целосна демократија. Доколку работата на јавните институции е 
транспарентна и на  јавноста ѝ се нудат сите информации за нејзиното работење, 



Број 165, март 2016

21

можноста за корупцијата е многу помала. Преку анализата на Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер во Република Македонија и може 
да се заклучи дека покрај некои недоследности што ги има законот истиот придонесе за 
зголемување на транспарентноста и намалување на корупцијата во Република Македонија.

Трудови со оригинални научни резултати објавени во научно списание
Majhosev, Andon (2015). Legal and institutional framework for resolution of collective 

labour disputes. Balkan Social Science Review, 4. pp. 49-63. ISSN 1857- 8772.
Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska Suzana and Majhosev, Andon and 

Stojanovski Strasko (2015). Organizational and legal assumption for creating reliable public 
administration. International Journal Current Research, 7 (3). pp. 14184-14188. ISSN 0975-
833X. 

Hristova, Lidija and Majhosev, Andon (2015). Former Yugoslav Republic of Macedonia: 
Industrial relations profile. EurWORK: The European Observatory of Working Life.

Belovski, Vojo and Majhosev, Andon and Mustacki Dragan (2015). Legal significance 
and protection of possession in the Republic of Macedonia. Journal of Process Management-
New Technologies, International, 3 (2). pp. 80-89. ISSN 2334-7449 (Online).

Majhosev, Andon and Petreska, Sofija and Misheva Angela and Majhosev, Darko 
(2014). Communication and functioning of the triparties social dialogue trough the economic 
social council in the Republic of Macedonia in the period of 1997-2012. Journal of Process 
Management-New Technologies, International, 2 (1). pp. 71-80. ISSN 2334-7449.

Majhosev, Andon and Mitkova, Verce and Misheva Angela and Majhosev, Darko (2014). 
Results from the research on the collective negotiation in Republic of Macedonia during the 
transition. Journal of Process Management-New Technologies, International, 2 (2). pp. 77-84. 
ISSN 2334-7449.

Majhosev, Andon and Belovski, Vojo and Nackova, Sanja and Tomislavova, Mare (2014). 
The legal aspects and Institutional framework of Mediation in Republic of Macedonia. Journal 
of Process Management-New Technologies, International, 2 (4). pp. 119-127. ISSN 2334-735X.

Majhosev, Andon and Zivkova, Sanja and Misheva Angela and Majhosev, Darko (2014). 
The legal aspects of the mobbing in Republic of Macedonia. Journal of Process Management-
New Technologies, International, 2 (3). pp. 74-82. ISSN 2334-735X.

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon, and Denkova Jadranka (2015). 
Transparency vs. Corruption: The case of Republic of Macedonia. Bulgarian Journal of Science 
and Education Policy (BJSEP), 8 (2). pp. 295-310. ISSN 1313-9118.

Majhosev, Andon and Denkova, Jadranka (2014) Results of the Procedure for Determining 
the Representativeness of Trade Unions and Employers’ Associations in the Republic of 
Macedonia in 2010 (First count). Balkan Social Science Review, 4. pp. 205-227. ISSN 1857- 
8772.

Овој труд се занимава со проблемот на застапеност на синдикатите и здруженијата 
на работодавачите во процесот на колективното преговарање и трипартитни тела и 
институции во Република Македонија, при што акцентот е ставен на примерокот на моделот 
на застапеност. Документот ги анализира предностите и недостатоците на мнозинството и 
репрезентативен модел на претставување. Во овој контекст ги анализиравме одредбите од 
Законот за работни односи кои се однесуваат на критериумите на репрезентативноста на 
синдикатите и здруженијата на работодавачи. Трудот, исто така, се занимава со улогата, 
одговорностите и структурата на Комисијата за утврдување за застапување, како и со 
целокупната законска процедура за добивање на репрезентативниот статус на синдикатите 
и здруженијата на работодавачи. Посебен дел од трудот се презентирани резултатите од 
застапеноста на синдикати и здруженија на работодавачи во табела. 

Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon (2013), 
Clear indicators and pointers for measurements of the achievment in the state service basis for 
motivated administration. Journal of Process Management – New Technologies International, 1 
(3). pp. 30-35. ISSN 2334–7449 (online)/2334 735X (print)

Со двосмислена овластувања и одговорности нема прецизни и мерливи показатели за 
ефикасноста и ефективноста на јавната администрација.



УНИВЕРЗИТЕТСКИ БИЛТЕН

22

Овластувањата и одговорностите на администрацијата се мерливи доколку се 
поддржани со мерливи индикатори.Целта на овој труд е да се анализираат државните органи  
во однос на мерењето и оценување на работата на државните службеници, постапките 
за евалуација и дали постојат јасни показатели преку кои ќе се измерат резултатите на 
работниците. Главната насока во процесот на реформа на администрацијата Македонија 
е создавање на професионални деполитизирана, ефикасна и ефективна и граѓански 
ориентирана администрација.

Majhosev, Andon (2013). The economic crisis and industrial relations system in the 
Republic of Macedonia.  Balkan Social Science Review, 2. pp. 201-221. ISSN 1857- 8772.

Majhosev, Andon and Denkova Jadranka (2013). The right to strike: International and 
regional legal instruments with accent of legislation in Republic of Macedonia. Balkan Social 
Science Review. ISSN 1857-8772.

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Denkova, Jadranka and Majhosev, Andon (2013) 
The importance of communication in the process of integration in the European Union: case 
study of the Republic of Macedonia.J ournal of Process Management – New Technologies, 
International, 1 (4). pp. 64-73. ISSN 2334-7449 (online) / 2334-735X (print).

Majhosev, Andon and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Denkova, Jadranka (2013) 
Collective negotiations in the European Union. Journal for European Issues Evrodijalog (18). 
pp. 181-192. ISSN 1857-8136 03.

Во трудот е анализиран процесот на колективното преговарање во Европската унија. 
Исто така, во него се опфатени субјектите на колективното преговарање во ЕУ, правната 
рамка, степенот на покриеност на вработените со колективни договори во ЕУ по периоди 
од 1960 година се до 2010 година. На крајот од трудот се поместени заклучоците.

 Majhosev, Andon and Hristova, Lidija (2012). Former Yugoslav Republic of Macedonia: 
Industrial Relations Profile. European Foundation for Improvement of Living and Working 
Conditions. pp. 1-12.

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во зборник од трудови на 
научен собир/научни конференции одржани во странство

Majhosev, Andon, (2015), Медиуми, корупција и новинарството, First International 
Scientific Conference: The Man in the Global World, 18-20, May 2015, Faculty of Law, 
University of Voronezh, Russia, pp. 21-25, ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7.

Majhosev, Andon and Dzamtoska-Zdravkovska Suzana and Denkova, Jadranka (2014),  
An  Analysis of the Political campaign of political parties during regular Presidental and early 
Parlaimentary elections in 2014 year. In: International Conference on Research and education-
Challenges toward the Future (ICRAE 2014), 30-31 May 2014, Shodra, Albania, ISSN: 2308-
0825.

Majhosev, Andon (2012). The role of social partners in Collective Agreements Negotiations 
in Republic of Macedonia: The period from 1990-2012. In First International Conference 
South East European countries toward European integration, The Faculty of Ecconomy at the 
University of Elbasan.

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во зборник на трудови на 
научен собир/научни конференции одржани во земјава

Мајхошев Андон (2015), „Слобода на медиумите”, Годишен зборник на Правен 
факултет бр. 5. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, ISSN: 1857-8713.

Andon Majhosev (2015). Деметрополизација на културата низ призмата на печатените 
медиуми во Република Македонија во периодот 1.6.-31.8.2015 година. In: Second 
international scientific conference: “Social Change in the Global World” (3-4.9.2015), Faculty 
of Law, University “Goce Delcev”-Stip, Macedonia. ISBN 978-608-244-229-7.

Dzamtoska, Suzana and Majhosev, Andon and Jadranka Denkova (2015). Медиумите 
и говорот на омраза: примери од практиката во Република Македонија. In:  Second 
international scientific conference: “Social Change in the Global World”, (03-04.09.2015), 
Faculty of Law, University “Goce Delcev”-Stip, Macedonia. ISBN 978-608-244-229-7.

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon (2014). Теоретски аспекти на 
комуникацијата како процес за размена на информации. In: First International scientific 



Број 165, март 2016

23

conference: “Social Change in the Global World” (11-13.09.2014), Faculty of Law, University 
“Goce Delcev” - Stip, Macedonia. ISBN 978-608-244-229-7.

Мајхошев, Андон (2014). Професионални стандарди на новинарската професија, 
Годишен зборник на Правен факултет бр. 4. (4), Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, pp. 
205-216. ISSN: 1857-8713.

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Ananiev, Jovan, „Анализа 
на дискурсот поврзан со перцепцијата на студентите за печатените медиуми во Република 
Македонија“. In: Петта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток 
- Запад” (Култура, славјанство и економија), 1 (1). pp. 125-130. ISSN (print) 1857-9299 
(онлајн) 1857-9302.

Majhosev, Andon and Denkova, Jadranka (2014). Постапка за измени на Уставот на 
Република Македонија, Годишен зборник на Правен факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип (2011/12), 4 (4). ISSN 1857-8713.

Majhosev, Andon (2012). Социјалниот дијалог како фактор на позитивни 
општествени (економско-социјални промени) во светот. In: International conference, 
University “Goce Delcev”, Faculty of Ecconomy, Stip, Macedonia.

Учество на научен собир со реферат (усно) во странство
Учествувал со усна презентација на конференција во Русија (Вороњеж), Србија 

(Белград), Албанија (Елбасан и Скадар) и Бугарија (Благоевград).

Учество во научноистражувачки проекти
Учесник е во научноистражувачкиот проект „Правни аспекти на формите и 

факторите на мобинг во Република Македонија” којшто се реализира во 2011 година 
и во 2012 година и е поддржан од Министерството за образование и наука на Република 
Македонија.

Учествувал во научноистражувачкиот проект “The World Justice Project/Rule of Law 
Index” за 2015 година.

Член е на Програмскиот комитет на првата и втората меѓународна конференција 
во организација на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 
„Општествените промени во глобалниот свет” 2014 и 2015 г. 

Член е на Уредувачкиот одбор на списанието Journal of Process Management – New 
Technologies, Република Србија. 

Член е на Уредувачкиот одбор на списанието „Студентско ехо“ на студентите од 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Рецензент е на три научни труда.
Во делот на наставно-образовната и научноистражувачката дејност може да се 

констатира дека кандидатот бележи континуитет во својот академски развој од неговиот 
избор во доцент до моментот на пишување на овој реферат, бидејќи е избран и предавал 
група предмети кои припаѓаат на научната област комуникации и медиуми. Има искуство 
како член на комисии за одбрани на магистерски трудови, како и ментор во подготовка на 
магистерски трудови. Во своето досегашно научноистражувачко творештво кандидатoт 
има објавено околу 45 трудови, од кои во последните пет години има објавено голем 
број трудови во научната област комуникации и мас-медиуми, скрипта и практикум, 
шест прегледни трудови, пет  трудови со оригинални резултати, три трудови објавени во 
зборници од научни конференции во странство и пет во земјава. Исто така, има активности 
во научни списанија и учествувал во научноистражувачки проекти. Од приложената 
документација се констатира дека има позитивна евалуација од студентите за неговата 
работа како доцент. Врз основа на бодирањето може да се констатира дека кандидатот има 
30 бодови од наставно-образовната дејност и 153.9 бодови од научноистражувачката 
дејност или вкупно 183.9 бодови. 
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Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност
Автор е на скрипта и практикум со наслов „Новинарска етика“ издадени во 2013 

година, односно 2016 година од страна на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, како 
електронско издание.

Исто така, тој е автор на скрипта и практикум со наслов „Трудово право“, како и на 
интерна скрипта од предавања по предметите Етика и деловна комуникација и Медиумско 
право, издадени во 2013 година, односно во 2015 година.

Бил претседател на Дисциплинската комисија на Правниот факултет од 2013 до 
2015 година.

Бил член на Рецензентска комисија за објавување на учебници и скрипти од страна 
на наставници од Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Во 2012 година бил избран за претседател на Комисијата за самоевалуација 
што ја спроведуваше Правниот факултет. Исто така, бил член на Комисијата за 
ораторскиот натпревар на студентите од Правниот факултет во 2012 година.

Претседател е на Комисија за запишување на студенти во втор циклус студии 
во учебните години 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016.

Бил член на Комисијата за запишување на студенти од прв циклус на студии во 
учебната 2015/2016 г.

Член е на Комисијата за утврдување на плагијати за изданија на Правниот 
факултет од Катедрата на комуникации и мас-медиуми. Со одлука на ННС на 
Правниот факултет во 2015 година избран е за координатор (одговорен наставник) 
за пракса на студентите од Правниот факултет. Исто така, назначен е и за ментор 
на студентите (класен раководител) од насоката Новинарство и односи со јавноста 
за генерацијата 2014/2015 година во Скопје.

Со Одлука на ННС бр. 1102-53/32 од 9.2.2016 година назначен е за член на работната 
група за изготвување на студиски програми за акредитација/реакредитација на 
Правниот факултет.

Од горенаведеното може да се заклучи дека кандидатот има богата стручно- 
апликативна и организациско-развојна дејност што се констатира преку неговата творечка 
активност во издавањето на книги, скрипта и практикум, и како учесник на научни 
конференции во земјава и во странство и учеството во проекти. Дава голем придонес 
во развојот на Правниот факултет преку неговата активност како  член на ННС и други 
стручни комисии. Од приложените активности може да се заклучи дека кандидатот од 
компонентата стручно-апликативна и организациско-развојна дејност има 43 бода.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Рецензентската комисија констатира дека кандидатот ги има поднесено сите 
потребни документи во согласност со конкурсот и истите се правно валидни. Констатира 
дека кандидатот со своето образование на додипломски и постдипломски студии, како и 
докторатот, се во областа на политичките науки и има потполна компетенција да биде 
наставник во научната област комуникации и мас-медиуми. Исто така, констатира дека 
има континуитет во наставно-научната активност како доцент кој бил биран во научната 
област комуникации и мас-медиуми. 

Комисијата заклучува дека кандидатот има богата наставно-образовна активност на 
двата циклуси на студии, бил ментор на повеќе магистерски трудови одбранети на Правниот 
факултет и во текот на петгодишната активност предавал предмети кои се во доменот на 
научната област комуникации и мас-медиуми. 

Комисијата заклучува дека во неговиот досегашен академски ангажман, од 2008 
година до денес, има објавено околу 48 трудови. Во последните пет години има објавено 
голем број прегледни трудови и трудови со оригинални резултати, објавени во научни 
списанија. Исто така, има објавено научни трудови во зборници од конференции одржани 
во Македонија, Русија, Романија, Бугарија. Албанија. Од неговите научни активности се 
заклучува дека станува збор за трудови со научна вредност, современа методологија и 
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

д-р Весна Шопар, редовен професор, претседател, с.р;.
д-р Дона Колар-Панова, редовен професор, член, с.р;
д-р Јадранка Денкова, вонреден професор, член, с.р;

важни за македонската и пошироката научна мисла. Исто така, како учесник на неколку 
научноистражувачки проекти ја збогатува истражувачката активност во државата во 
доменот на комуникациите и мас-медиумите. 

Рецензентската комисија констатира дека кандидатот има 30 бодови од наставно-
образовната активност, 153.9 бодови од научноистражувачката активност и 43 бода од 
стручно-апликативна и организациско-развојна активност, односно вкупно 226.9 бодови, 
во согласност со табелата за бодирање на активностите. Има богата научноистражувачка 
и наставно-образовна активност како доцент во областите комуникации и мас-медиуми 
и значајна стручно-апликативна и организациско-развојна активност. Станува збор за 
кандидат со високи научни, наставни и стручни капацитети и има дадено значаен придонес 
во развојот на комуникациите и мас-медиумите во Република Македонија. Врз основа на 
горепосоченото, Рецензентската комисија има чест да му предложи на Наставно-научниот 
совет на Правен факултет да го усвои нашиот предлог и предлог-одлуката кандидатот 
доц. д-р Андон Мајхошев да го избере во наставно-научно звање вонреден професор за 
наставно-научната област комуникации и мас-медиуми.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 
Р. 
бр. Наставно-образовна дејност Поени

Во земјата Во странство
број поени број поени Вкупно

доцент 30 30
Вонреден професор
ВКУПНО 30

Р. 
бр.

Научноистражувачка дејност и стручно-
уметнички активности Поени

Во земјава Во странство
број поени број поени Вкупно

Монографија или научна книга 1 10 10
Позитивно рецензирана скрипта од 
предавања, или практикум 3 8 24

Интерна скрипта од предавања 3 4 12 
Рецензент на учебник, скрипта и сл. 1 1 1
Научно популарна статија во весник, учество 
во образовна РТВ програма 6 0.5 3

Дел од монографија или научна книга
Прегледен труд објавен во научно списание 
со ССЦИ во  Web of Science
Прегледен труд во останати научни списанија 
(бр. 5 (1) и 4 (2) 2 5 10

Труд со оригинални научни резултати (бр. 1,  
15, 17), (2, 6, 7)  1 3 3      3 12

Труд со оригинални научни резултати, 
објавен во зборник од трудови на научен 
собир/ научна конференција (1,) (3, 4, 11, 19, 
20)

1 1 5 2        11

Учество на научен собир со устен реферат 5 2 10
Ментор на одбранета магистерска работа 10 3 30
Ментор на одбранета дипломска работа 7 1 7
Член на комисија за одбрана на магистерска 12 1 12
Член на комисија за одбрана на дипломска 7 0.2 1.4
Предавање (неделен просечен фонд на часови 
во двата семестра во изборниот период на прв 
циклус студии

1 1 1

Вежби (неделен просечен фонд на часови во 
двата семестра во изборниот период на прв 
циклус студии

1 0.5 0.5

Одржување предавања (или консултации) на 
втор циклус студии 1 1 1

Учество во научен проект 1 1 1 2  3
Уредник на научно списание
Член на уредувачки одбор на научно 
списание 1 1 1 1 2

Уредник на зборник на трудови
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Член на организациски или научен одбор на 
научен собир
Рецензент на научен труд 3 1 3

ВКУПНО 153.9
Р. 
бр.

Стручно-апликативна дејност и 
организациско-развојна дејност Поени

Во земјава Во странство
број поени број поени Вкупно

Книга 1 10 10
Труд во стручно (научно-популарно) 
списание        1 2   2

Член на уредувачки одбор на стручно 
списание 1 1 1 2   3

Член на универзитетски или владини тела  
Член на факултетски орган, комисија 10 2  20
Учество во проект 1 1 2 4  4
Класен раководител 1 4  4
ВКУПНО 43

ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ 226.9


