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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 

 

 

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

     
    8 

Конкретна активност  

Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Blažev, Krsto and Krstev, 
Boris and Golomeov, Blagoj and Krstev, Aleksandar (2015)Adsorption of copper ions from 
aqueous solutions on natural zeolite. Environment Protection Engineering, 41 (4). pp. 17-
36. ISSN 0324-8828 (print version) 2450-260X (electronic version) 

Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Blažev, Krsto and Boev, 

Blazo and Krstev, Boris and Golomeov, Blagoj and Krstev, Aleksandar (2015) Kinetic 

studies of manganese removal from aqueous solution by adsorption on natural 

zeolite. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34 (1). ISSN 1857-

5552 (online) 1857-5625 

 

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 
 
  4 

Конкретна активност 

Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita and Krstev, Boris and Golomeov, 
Blagoj and Krstev, Aleksandar (2015) Removal of heavy metal ions from aqueous 
solutions using clinoptilolite. In: XVI Balkan Mineral Processing Congress, 17-19 June 
2015, Belgrade, Serbia. 

Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita and Blažev, Krsto and Krstev, 
Boris and Golomeov, Blagoj (2015) Removal of heavy metals from mine wastewater 
using zeolite bearing tuff. In: VIII Стучно советување со меѓународно учество Подекс-
Повекс 2015, 13-15 Nov 2015, Krusevo, Macedonia. 

 
 
 
    

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 
 
 13 

Конкретна активност 

1. Месечно – годишна оскултација на објектите од флотациско хидројаловиште 

во Рудникот за олово и цинк Саса – М.Каменица 

Архивски бр. 0307-390/1 од 24.03.2015 

 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/15239/
http://eprints.ugd.edu.mk/15239/
http://eprints.ugd.edu.mk/12984/
http://eprints.ugd.edu.mk/12984/
http://eprints.ugd.edu.mk/12984/
http://eprints.ugd.edu.mk/13400/
http://eprints.ugd.edu.mk/13400/
http://eprints.ugd.edu.mk/14258/
http://eprints.ugd.edu.mk/14258/


6800 евра 

2. Техничко набљудување – оскултација на флотациско хидројаловиште 

“Тополница” – Радовиш и изработка на Елаборат за оценка на стабилноста 

на браната и придружните објекти како и неговото влијание врз животната 

средина, согласно барањата за А-интегрирана еколошка дозвола 

Архивски бр. 0307-322/1 од 06.03.2015 

2800 евра 

3. Технички надзор на изведување на рударски работи при преработка на 

минерални суровини за Рудник “Саса” – М. Каменица 

Архивски бр. 0307-533/2 од 24.04.2015 

            3800 евра 

 
   

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 

 

 

   4 

Конкретна активност 

 

Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita and Golomeov, Blagoj and Krstev, Boris 
and Jakupi, Shaban (2015) Примена на опализиран туф за отстранување на 
тешки метали од раствор. Natural resources and technologies, 9 (9). ISSN 185-6966  
 
Golomeov, Blagoj and Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita (2015) Оскултација 
на дренажниот систем и системот на циклонирање на хидројаловиштето на 
рудник „Саса“- М. Каменица. Natural resources and technologies, 9 (9). ISSN 185-6966  

Борче Везенков, Благој Голомеов, Зоран Панов, Александар Ресавски 
Карактеризација на цврстиот комунален отпад. Природни ресурси и технологии, 
2015, Бр. 9 http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1297  

 
Александар Ресавски, Благој Голомеов, Борче Везенков, Мерки за намалување 
на емисиите од стакленички гасови вo Македонија од управување со комунален 
отпад. Природни ресурси и технологии, 2015, Бр. 9 
http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1298  

 

        Вкупно: 29 поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/15346/
http://eprints.ugd.edu.mk/15346/
http://eprints.ugd.edu.mk/15349/
http://eprints.ugd.edu.mk/15349/
http://eprints.ugd.edu.mk/15349/
http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1297
http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1298

