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Конкретна активност Поени 

1. Објавен научен или стручен труд во 
најпрестижно меѓународно списание со импакт 
фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени 

  

Конкретна активност 

 

Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2012) Naselenieto i ekonomskiot rast, primerok 

so nadolžni podatoci od Balkanskite zemji. Economic Growth eJournal, Population and economic growth 

theme: Longitudinal data for a sample of Balkan countries, 4 (26). p. 30. Josheski, Dushko and Dimitrov, 

Nikola and Koteski, Cane (2012) Population and economic growth theme: Longitudinal data for a sample of 

Balkan countries. International Journal, SSR, management@ssr.com. p. 30.  

management@ssr.com,26.03.2012 
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2. Објавен научен или стручен труд во 
меѓународно списание без импакт фактор  – 3 
(три) поени 

 
 

Поени 

 

Конкретна активност 

 

Dimitrov, Nikola and Petrevska, Biljana (2012) Rural tourism development zones: the case of Macedonia. 

Researches review of the Department of geography, tourism and hotel management (41). pp. 152-162. ISSN 

1452-0133 

1,5 

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 
 
 

Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko and Koteski, Cane (2012) New Keynesian macroeconomics: in the role 

of the global trend of migrations on the labor market and demographic changes. In: International scientific 

conference: Migration and labour market, Book of abstracts, 19-20- October 2012, Hotel Montana - Krushevo 

- Republic of Macedonia. 

1 

7. Потпишан договор за истражувачко-
апликативна соработка во висина од 1.000 
(илјада) евра/година – 1 (еден) поен. За секои 
исполнети нови 1.000 (илјада) евра/година се 
добива нов 1 (еден) поен за секои 1.000 (илјада) 
евра  

 
Поени 
 

Проект „ТУР РЕТУР“ 3 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 

 
Поени 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/1568/
http://eprints.ugd.edu.mk/1568/
http://eprints.ugd.edu.mk/950/
http://eprints.ugd.edu.mk/950/
mailto:management@ssr.com,26.03.2012
http://eprints.ugd.edu.mk/5010/
http://eprints.ugd.edu.mk/974/
http://eprints.ugd.edu.mk/974/


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 

Dimitrov, Nikola (2012) Спомен парк за македонските војни и негова туристичка валоризација. 

Contributions , IX (15-16). pp. 257-264. ISSN 0420-0950 

 

Dimitrov, Nikola (2012) Полифункционална валоризација на битолското фотографирање и 

фотографии. In: Зборник со трудови од Научниот собир „Битолските фотографи и битолските 

фотоателјеа“ 31.03.2012. Зборник со трудови, Битола, pp. 1-25. 

 

Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2012) Основни социо-економски параметри за унапредување на 

туризмот во општина Дојран. In: Зборник со трудови, 2012, Дојран. 

 

Dimitrov, Nikola (2012) Од идеја до реализација ККК „Полин“ - полифункционална содржина на туризмот 

во општина Дојран. Зборник со трудови, Дојран. 

4 

13. Издадена монографија, речник или научна книга 

 
Поени 
 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

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

Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2012) Writings in Applied 

Economics - Part II, Theories and models. In: Writings in Applied Economics - Part II, Theories and models. 

LAP LAMBERT Academic Publiching ist ein imprint der / is a trademark of AV Akademikerverlang 

GmbH&Co.KG Hheinrich - Bocking - Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, deutschland / Germany Email: info@lap-

publishing.com, pp. 1-149. ISBN 978-3-659-25941-8 

7,5 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени 
 

Поени 
 издадена скрипта – 2 (два) поени 

Димитров В. Н., (2012) Просторно планирање – скирпта, УГД-ФТБЛ, Штип, стр. 222. http://e-
lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=173  

2 

15. Извршување на функција  Поени 

 – продекан – 3 (три) поени Продекан x 3 поени  3 

                                                                                                                                Вкупно поени: 27 
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http://eprints.ugd.edu.mk/5358/
http://eprints.ugd.edu.mk/1061/
http://eprints.ugd.edu.mk/1061/
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