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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 
 
 

Конкретна активност 

 

Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna (2013) Подобрување на 
деловното одлучување преку ефикасно финансиско известување. Зборник на трудови - Економско-
финансиската криза и сметководственото окружување-предизвици за сметководството, ревизијата и 
финансиите и позиционирањето на сметководствената професија. pp. 53-71. ISSN 978-9989-747-32-8  
 
Boshkov, Tatjana and Fotov, Risto (2013) Macroeconomic challenges and experiences on the road to EU. In: 
Restructuring the economies: realities and perspectives given the current economic crises, 08-09 Nov 2013, 
Alba Lulia, Romania. 
 
Josheski, Dushko and Fotov, Risto (2013) Population growth and economic growth: empirical estimation for 
a sample of Balkan countries. In: XVIII Naucni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja 

Jugoistocne Evrope, 21 June 2013, Nis, Serbia. 
 

Miceski, Trajko and Fotov, Risto and Temjanovski, Riste and Kostadinovski, Aleksandar and Georgieva 
Svrtinov, Vesna and Cabuleva, Kostadinka and Josheski, Dushko and Stojovska, Natasa (2013) Состојби и 
перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија со осврт на идентификување на 
факторите на влијание. [Project] (In Press) 
 
Nikoloski, Krume and Fotov, Risto and Fotova, Katerina (2013) Анализа на актуелните аспекти на 
трудот и негова хуманизација. Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна 
конференција. ISSN 978-608-4574-58-3 
 
Fotov, Risto and Nikoloski, Krume and Fotova, Katerina (2013) Ефектите од глобализацијата на 
светот што се менува.Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна 
конференција. ISSN 978-608-4574-58-3 
 
Josheski, Dushko and Fotov, Risto (2013) Gravity modeling: International trade and R&D. International 

Journal of Business Management and Administration, 2 (5). 073-080. ISSN 2327-3100 
 
Sofijanova, Elenica and Kuzelov, Aco and Fotov, Risto and Catleska, Vesna (2013) Implementing teamwork 
for quality in agribusiness. International scientific on-line journal "Science & Technologies", 3 (6). pp. 1-4. 
ISSN 1314-4111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 
 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

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

Конкретна активност 

 

Монографија Fotov, Risto and Paceskoski, Vlatko (2013) Феноменот на финансиска криза и 

имликациите врз светската економија.Working Paper. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 

http://eprints.ugd.edu.mk/7445/   
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  
 
  

Поени 
 
 издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

 

Fotov, Risto (2013) Основи на финансии, второ изменето и дополнето издание. Економски 

факултет, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, Штип. ISBN 978-608-4504-85-6.  

 
 
 

  Вкупно поени 31 
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