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 Поени 

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

 Поени 

Despodov, Zoran and Mijalkovski, Stojance and Adjiski, Vanco and Panov, Zoran (2014) 
Selection of Belt Conveyors Drive Units Number by Technical –Economical Analysis. 
Applied Mechanics and Materials, 683. pp. 189-195. ISSN 1662-7482 
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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 

1.Главен рударски проект за површинска експлоатација на дијабаз од наоѓалиштето 
“Корешница” – Демир Капија, Договор бр.1402-1304/1 од 22.11.2013 
Инвеститор: ГД Гранит АД - Скопје 
 
2.Упростен рударски проект за изведување на рударски работи и експлоатација на 
наоѓалиштето “Свиња Река“ помеѓу хоризонтите XIVb и 830, во Рудниците за олово 
и цинк “Саса“ – М.Каменица (Книга 9), Договор бр.1402-275/1 од 13.02.2014 
Инвеститор: Рудник за олово и цинк Саса ДОО- М.Каменица 
 
3.Технички проект за осветлување и сигнализација на хоризонт 830 во Рудник Саса 
М.Каменица (Книга 5.2), Договор бр.0307-507/1 од 10.04.2014 
Инвеститор: Рудник за олово и цинк Саса ДОО -М.Каменица 
 
4.Главен рударски проект за површинска експлоатација на варовник од 
наоѓалиштето "Дебреште" – Росоман, Договор бр.1402-1405/1 од 19.12.2014 
Инвеститор: ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО - Кавадарци 

 

 
 
 
 
 
 
 

15 

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 

Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, 
Marija and Doneva, Nikolinka (2014) Methodology for development of economic 
assessment for determining justification for exploitation of ore deposits, Natural resources 
and technologies, 8 (8). ISSN 185-6966 

Десподов, Зоран, Мираковски, Дејан, Пелтечки, Драги.: Примена на лентести 
транспортери со влечни јажиња за транспорт на минерални суровини на терени 
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http://eprints.ugd.edu.mk/12645/
http://eprints.ugd.edu.mk/12177/
http://eprints.ugd.edu.mk/12177/


со сложени конфиггурации, VII Стручно советување со меѓународно учество Подекс-
Повекс '14, ЗРГИМ, Ноември, 2014 Радовиш, 

Ivanovski,Dejan and Despodov,Zoran and Mijalkovski,Stojance (2014) Contribution of 
Nonel sistem on quality of supplies at horizontal mining facilities in mine for lead and zinc 
"Sasa". In: VII Стручно советување со меѓународно учество Подекс-Повекс '14,14-15 
Nov 2014, Radovis, Macedonia. 

Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Jordanov, Emil (2014) Limestone surface 
mining from ore deposit “Tatarli Cuka”. In: VII Стручно советување со меѓународно 
учество Подекс-Повекс '14, 14-15 Nov 2014, Radovis, Macedonia. 

Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, 
Marija (2014) Selection of method for opening underground ore deposits. In: VII strucno 
sovetuvanje so megunarodno ucestvo Podeks-Poveks`14, 14-15 Nov 2014, Radovis. 

Doneva,Nikolinka and Despodov,Zoran and Mirakovski,Dejan and Hadzi- Nikolova, 
Marija (2014) Technologies for placing of underground installations. In: Технологија на 
подземна и површинска експлоатација на минерални суровини, 14 Nov 2014, Radovis, 
Macedonia. 

15. Извршување на функција  Поени 

 – продекан – 3 (три) поени      3 

  Вкупно поени 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/12106/
http://eprints.ugd.edu.mk/12106/
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http://eprints.ugd.edu.mk/11372/



