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Поени 

 

2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно 
списание без импакт фактор  – 3 (три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

1. Lazarov, Darko and Petreski, Goce (2015) Does Innovation Capacity Constraint Economic 

Growth in Republic of Macedonia. Industrial organization: Productivity, innovation & technology 

eJournal, 7 (216). http://eprints.ugd.edu.mk/14780/  

2. Lazarov, Darko and Slaveski, Trajko (2015) How Do Institutions Determine Economic Growth: 

Evidence from the CEE Countries Before and During the Global Economic Crisis. Institutions & 

Transition Economics: Macroeconomic Issues eJournal, 7 (72). http://eprints.ugd.edu.mk/14547/  

3. Lazarov, Darko and Petreski, Goce (2015) Empirical estimation of transmission mechanisms of 

the global economic crisis spill-over in the South-East European economics. The Journal of Young 

Economists, 5 (1). http://eprints.ugd.edu.mk/14538/  

 

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 

 

1. Lazarov, Darko and Kocovski, Mitko (2015) Empirical estimation of the multiplicative effects of 

steel industry for Macedonian economy. In: International Conference for Business, Economy, 

Sport and Tourism "Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & 

menagement", 9-11 Oct 2015, Skopje, Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/14773/  

2. Petreski, Goce and Lazarov, Darko (2015) The innovation capacity and economic growth: 

Empirical estimation for the CEE countries. Economic recovery in the post-crisis period. pp. 53-63. 

ISSN 978-608-212-052-2 http://eprints.ugd.edu.mk/14776/  

 

4. Потпишан годишен договор за научен проект во 
висина од најмалку 4.000 (четири илјади) 
евра/година - 4 (четири) поени  

 Поени 

Конкретна активност 

1. Nikoloski, Krume and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Lazarov, Darko and Dimitrova, Janka 

and Miteva-Kacarski, Emilija and Georgieva Svrtinov, Vesna and Koleva, Blagica (2015) 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/14780/
http://eprints.ugd.edu.mk/14547/
http://eprints.ugd.edu.mk/14538/
http://eprints.ugd.edu.mk/14773/
http://eprints.ugd.edu.mk/14776/


Влијанието на квалитетното финансиско известување и корпоративно управување врз 

ефикасноста на инвестициите и пазарот на капитал во РМ. [Project] 

http://eprints.ugd.edu.mk/14709  

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 

 

Конкретна активност 

1. Lazarov, Darko and Kocovski, Mitko (2015) Економска анализа на директните ефекти на 

индустријата за основни метали во македонската економија. Годишен зборник 2015, 

Економски факултет, 9. pp. 63-86. ISSN 1857-76-28 http://eprints.ugd.edu.mk/14542/  

 

  Вкупно поени 18 
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