
    
Николинка Донева 
 

Ред.

бр. 

Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

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

 Поени 

 
Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Doneva, Nikolinka (2012) Risk Assessment and 
Guidelines for Risk Reduction in Mining. Podzemni radovi (20). pp. 21-27. ISSN YU ISSN 03542904 
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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 

Doneva, Nikolinka and Despodov, Zoran and Hadzi-Nikolova, Marija and Mijalkovski, Stojance (2012) 
Функционална зависност на трошоците при изработка на хоризонтални рударски простории. In: 
VI Стручно советување на тема: „Технологија на подземна и површинска експлоатација на 
минерални суровини", 23-24 Nov 2012, Штип - Р. Македонија. 

 

Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Doneva, Nikolinka (2012) Prevention of mechanical 
vibration risks in mining. In: VI stručno sovetuvanje so megunarodno učestvo Podeks-Poveks`12.  

 

Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, Marija and Doneva, Nikolinka and Vezenkovski, Gorgi (2012) 

Ventilation management in underground metalic mines. In: VI strucno sovetuvanje so megunarodno ucestvo 

Podeks-Poveks`12, 23-25 November, 2012, Stip.. 

 

Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, Marija and Doneva, 

Nikolinka (2012) Use of the GIS computer program in a storage and processing information about 

underground mining facilities. In: III International Symposium MINING 2012, 7-10 May, Zlatibor.. 

 

Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Doneva, Nikolinka (2012) Legislation on assessing and 
controlling the occupational noise. In: Tehnologija na podzemna eksploatacija na mineralni surovini.  
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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 

        Потврда бр. 0503-14/35-22 од 25.01.2013 година за остварен бруто - приход 

по основ на истражувачко - апликативна  дејност  

1. Доц. д-р Дејан Мираковски  

2. Доц. д-р Николинка Донева  

. 
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http://eprints.ugd.edu.mk/748/
http://eprints.ugd.edu.mk/748/
http://eprints.ugd.edu.mk/6192/
http://eprints.ugd.edu.mk/4541/
http://eprints.ugd.edu.mk/4541/
http://eprints.ugd.edu.mk/4521/
http://eprints.ugd.edu.mk/2073/
http://eprints.ugd.edu.mk/2073/
http://eprints.ugd.edu.mk/373/
http://eprints.ugd.edu.mk/373/


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 

 
Doneva, Nikolinka and Despodov, Zoran and Hadzi-Nikolova, Marija (2012) Влијанието на видот на 

работна средина врз времето за изработка на хоризонтални рударски простории. Rudarstvi i 

geologija. ISSN 1409-8288  

 
1 
 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Николинка Донева, Изработка на рударски простории, Рецензија објавена во Универзитетски билтен 

бр. 74 од 15 февруари 2012, Одлука за прифаќање бр. 2202-143/25, 06.03.2012 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=209  
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  Вкупно поени 22 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/4981/
http://eprints.ugd.edu.mk/4981/
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=209

