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Поени 

 

1.    

Објавен научен или стручен труд во 
најпрестижно меѓународно списание (независно 
од тоа на кое место во трудот се наоѓа 
истражувачот /наставникот/ соработникот) со 
импакт фактор од 2 (два) до 5 (пет) – 8 (осум) 
поени 

 Поени 
 

 

Aleksoski, Stevan and Cackov, Oliver and Aleksoski, Ognen (2015) The External 
Migrations in Macedonia during the Transition Period and Today. Mediterranean Journal 
of Social Sciences, Vol 6 . pp. 672-679. ISSN 2039-2117 (online) impact factor 6,77 
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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 
 
 

Cackov, Oliver and Gregova, Tatjana (2015) Ecology a necessary factor in teaching 

methods for nature and society studies for forming a responsible person. In: International 

scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 

Sept 2015, Stip, Macedonia.  

Cackov, Oliver (2015) Познавањето на локалната историја е незаменлива 

компонента во едукацијата на ученикот во наставниот процес. In: Девети Цар-

Шишманови дни в Самоков, 2-4 Oct 2015, Samokov, Bulgaria. 
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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 

 

2 

Cackov, Oliver and Gregova, Tatjana (2015) Сoстојби, перспективи и предизвици во 

воспитанието во Република Македонија - предучилишно воспитание. In: Conditions, 

challenges and perspectives in education in the Republic of Macedonia, Stip, Macedonia. 

Cackov, Oliver (2015) Наставникот и предизвиците на новото време. In: научно-

стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 

03.10.2014, Факултет за образовни науки, Штип, 2015, 03 Oct 2014, Stip, Macedonia. 

 
1 

 
 
 
 

1 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/13163/
http://eprints.ugd.edu.mk/13163/
http://eprints.ugd.edu.mk/14074/
http://eprints.ugd.edu.mk/14074/
http://eprints.ugd.edu.mk/15712/
http://eprints.ugd.edu.mk/15712/
http://eprints.ugd.edu.mk/14838/
http://eprints.ugd.edu.mk/14838/
http://eprints.ugd.edu.mk/15713/


издадена скрипта – 2 (два) поени  
2 

Кирил Цацков, Оливер Цацков, Балканските војни и Првата светска војна – 

скрипта, ISBN: 978-608-244-178-8, http://e-lib.ugd.edu.mk/428  

     
2 

  Вкупно поени 16 

 

http://e-lib.ugd.edu.mk/428

