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Поени 

 

 

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

 Поени 

     3 

Конкретна активност 

 
Despodov, Zoran and Panov, Zoran and Doneva, Blagica (2012) Some technical characteristics of shaft hoist 

machines installed in the shafts of Macedonian lead and zinc mines. Transport & Logistics, 10 (1). pp. 398-402. 

ISSN 1451-107X 
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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 
 

2 

Конкретна активност 

 
1.Mijalkovski,S.,Despodov,Z.,Mirakovski,D.,Hadzi-Nikolova,M.,Doneva,N.(2012):Primena kompjuterskog 

programa GIS u svrhu čuvanja i obrada, informacije o podzemnim rudarskim objektima,III Simpozijum sa 

međunarodnim učešćem RUDARSTVO 2012, ISBN 978-86-80809-69-4, Privredna komora Srbije, Zlatibor. 
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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 
 
     9 

Конкретна активност 

 
Десподов, З.(2012):Технички проект за контактна тролна мрежа на хоризонт 830 во Рудник “Саса” , 

главен проектант, Инвеститор: Рудник Саса-ДОО,М.Каменица, вредност на проектот: 7467 евра, 

договор бр.1402-469/1 од 02.05.2012. 

 

Десподов, З.(2012): Ревизија на упростен рударски проект за санација на Слепо извозно окно – “Голема 

Река”, во Рудник “Саса”, М.Каменица, Инвеститор:Рудник Саса-ДОО,вредност на ревизијата: 2000евра, 

договор бр.1402-990/1 од 28.09.2012. 
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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 

 

 

 

1 

Конкретна активност 

 
Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and Mijalkovski, Stojance and Adjiski, Vanco and Gocevski, Borce 

 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/5355/
http://eprints.ugd.edu.mk/5355/


(2013) Opportunities for repairing the unloading bunker on shaft Golema Reka - Sasa Mine. In: 5th Mining 

Congress BALKANMINE, 18-21 Sept 2013, Ohrid, R. Macedonia. 
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Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

Десподов,З.(2012): Инженерски надзор на реализација на Упростен рударски проект: Санација на слепо 

окно "Голем Река", рудник "Саса" -М.Каменица. 

 
1 

15. Извршување на функција  Поени 

 – ректор – 10 (десет) поени   

 – проректор – 6 (шест) поени  

 – декан – 5 (пет) поени  

 – продекан – 3 (три) поени     3 

  Вкупно поени 19 

 
         

http://eprints.ugd.edu.mk/7789/

