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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 
 

10 

Fotov, Risto (2012) Економско- финансиски аспекти на процесот на глобализацијата. In: 

Меѓународна конференција - Штип.  

 

Fotov, Risto (2012) Banking Crises in Emerging Economies and Transition. In: Konferencija Varna. 

 

Fotov, Risto and Jovanova, Blagica (2012) Стокообменъш между Р.Македония и Р.България. 

Управување со бизнис. pp. 151-160. 

 

Fotov, Risto and Jovanova, Blagica (2012) Exchange of goods between Macedonia and Bulgary. Svistov - 

Bulgaria. 

 

Fotov, Risto and Lazarov, Darko (2012) Economic analysis of food industry in Republic of Macedonia. Plovdiv 

– Bulgaria 

 

 

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 

 

 

3 

Fotov, Risto and Fotova, Katerina (2012) Глобалната финансиска kриза и нејзините последици по 
светската економија. In: Konferencija Ekonomski Fakultet. 
 
Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Конвергенција на финансиското известување во 
услови на глобализацијата и кризите како феномени на современиот развој. In: Конвергенција на 
основите на финансиското известување во услови на економска криза и позиционирање на 
сметководствената професија во рамките на овој процес. Сојуз на сметководители на Република 
Македонија, Струга, pp. 61-88. ISBN 978-9989-747-31-1 
 
Fotov, Risto and Panov, Zoran (2012) Знаењето како најважен претприемачки ресурс. /. 

 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Издаден електронски учебник : Биланс на плаќања: 

Fotov, Risto (2012) Биланс на плаќања. Универзитет „Гоце Делчев", Штип. ISBN 978-608-4504-70-2  

 
5 

15. Извршување на функција  Поени 

 – ректор – 10 (десет) поени   
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 – проректор – 6 (шест) поени  
 
декан на Економски факултет 

 

 – декан – 5 (пет) поени 5 

 – продекан – 3 (три) поени  

  Вкупно поени 23 

 
 




