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Почитувани 

Задоволство ни е да Ве известиме дека во периодот од 11-ти до 13-ти ноември, 

2016 година ќе се оддржи деветото стручно советување со меѓународно 

учество од областа на подземната и површинската експлоатација на 

минерални суровини (ПОДЕКС – ПОВЕКС „16). 

Имајќи ги во предвид активностите на полето на рударството и геологијата во 

нашата земја и регионот, кои што се случуваат во периодот после 

одржувањето на осмото стручно советување од областа на подземната и 

површинската експлоатација на минерални суровини (ПОДЕКС – ПОВЕКС „15), 

се надеваме на уште еден успешен собир каде ќе бидат споделени научните и 

стручните достигнувања. 

 

ЦЕЛИ НА СОВЕТУВАЊЕТО 

На советувањето ќе бидат презентирани новите техничко – технолошки 

достигнувања и остварените производни резултати во подземната и 

површинската експлоатација на корисни минерални суровини, ќе биде 

направен реален пресек на состојбите во подземните рудници за производство 

на олово и цинк и други минерални суровини, ќе биде направен реален пресек 

на состојбите во површинските рудници за производство на бакар и други 

металични и неметалични минерални суровини, ќе бидат дадени основните 

насоки и перспективи за понатамошен развој на технологиите за подземно и 

површинско откопување на минералните суровини. 

Одржувањето на вакви стручни собири од областа на рударството е своевиден 

трансфер на знаења и можност за размена на стекнати искуства во процесот 

на подземна и површинска експлоатација на минерални суровини. 

Советувањето им дава можности на сите учесници, а пред се на оперативните 

рударски инженери, експертите и научните работници, во форма на стручни 

трудови, дискусии и стекнати искуства од пракса, да дадат придонес за 

заклучоци и идеи за понатамошни активности за разрешување на одредени 

актуелни проблеми во подземната и површинската експлоатација, како и за 

понатамошен развој на рударско – геолошката дејност во Република 

Македонија и регионот. 

 

 



 

ОРГАНИЗАТОР: 
 
ЗДРУЖЕНИЕ НА РУДАРСКИТЕ И ГЕОЛОШКИТЕ 
ИНЖЕНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
www.zrgim.org.mk 

 

 

 
КООРГАНИЗАТОР: 
 
УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИП 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО 

 

 
НАУЧЕН ОДБОР: 
 
Проф. д-р Зоран Десподов, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија; 
Проф. д-р Зоран Панов, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија; 
Проф. д-р Дејан Мираковски, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија; 
Проф. д-р Тодор Делипетров, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија; 
Проф. д-р Благој Голомеов, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија; 
Проф. д-р Орце Спасовски, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија; 
Доц. д-р Стојанче Мијалковски, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија; 
Проф. д-р Милорад Јовановски, УКИМ, Градежен факултет, Скопје, Р. 
Македонија; 
Проф. д-р Витомир Милиќ, Технички факултет во Бор, Р. Србија; 
Проф. д-р Радоје Пантовиќ, Технички факултет во Бор, Р. Србија; 
Проф. д-р Ивица Ристовиќ, РГФ, Белград, Р. Србија; 
Проф. д-р Раде Токалиќ, РГФ, Белград, Р. Србија; 
Проф. д-р Војин Чокорило, РГФ, Белград, Р. Србија; 
Проф. д-р Владимир Павловиќ, РГФ, Белград, Р. Србија; 
Проф. д-р Божо Колоња, РГФ, Белград, Р. Србија; 
Проф. д-р Јоже Кортник, Факултет за природни науки и инженерство, 
Љубљана, Словенија; 
Проф. д-р Јакоб Ликар, Факултет за природни науки и инженерство, Љубљана, 
Словенија; 
Проф. д-р Верослав Молнар, БЕРГ Факултет, Технички Универзитет во 
Кошице, Р. Словачка; 
Проф. д-р Петар Атанасов, Мино-геолошки Универзитет, Софија, Р. Бугарија; 
Проф. д-р Венцислав Иванов, Мино-геолошки Универзитет, Софија, Р. 
Бугарија; 
Проф. д-р Петар Даскалов, Научно – технички сојуз за рударство, геологија и 
металургија, Софија, Р. Бугарија; 
д-р Кремена Дедељанова, Научно – технички сојуз за рударство, геологија и 
металургија, Софија, Р. Бугарија; 
Проф. д-р Слободан Вујиќ, Рударски Институт, Белград, Р. Србија. 
м-р Саша Митиќ, Рударски Институт, Белград, Р. Србија. 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР: 
Претседател:  
Проф. д-р Зоран Панов, УГД, ФПТН, Штип. 
 
Потпретседатели:  
Доц. д-р Стојанче Мијалковски, УГД, ФПТН, Штип;  
Драган Димитровски, ДИТИ, Скопје; 
Митко Крмзов, Еуромакс Ресурсис, Струмица. 
 
Генерален секретар:  
м-р Горан Сарафимов, ЗРГИМ, Кавадарци. 
 
ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОНИОТ ОДБОР:  
 
Митко Крмзов, Еуромакс Ресурсис, Струмица. 
Мице Тркалески, Мермерен комбинат, Прилеп; 
Зоран Костоски, Мраморбјанко, Прилеп; 
Шериф Алиу, ЗРГИМ, Кавадарци; 
Филип Петровски, Минерал проект, М. Каменица; 
Љупче Ефнушев, Министерство за економија, Скопје; 
м-р Горан Сарафимов, ЗРГИМ, Кавадарци. 
м-р Кирчо Минов, Рудник за бакар “Бучим”, Радовиш; 
м-р Зоран Богдановски, АД ЕЛЕМ, РЕК Битола, ПЕ Рудници, Битола; 
м-р Борче Гоцевски, Рудник “САСА”, М. Каменица; 
м-р Благоја Георгиевски, АД ЕЛЕМ, РЕК Битола, ПЕ Рудници, Битола; 
м-р Сашо Јовчевски, ЗРГИМ, Кавадарци; 
м-р Горан Стојкоски, Рудник “Бела Пола”, Прилеп; 
м-р Костадин Јованов, Геолошки завод на Македонија, Скопје; 
м-р Трајче Бошевски, Рудпроект, Скопје; 
м-р Ванчо Аџиски, Рудник “САСА”, М. Каменица; 
Чедо Ристовски, Рудник “САСА”, М. Каменица; 
Антонио Антевски, “Булмак” - Рудник “Тораница”, К. Паланка; 
Дарко Начковски, “Булмак” - Рудник “Злетово”, Пробиштип; 
Димитар Стефановски, “Булмак” - Рудник “Злетово”, Пробиштип; 
Драган Насевски, ГИМ, Скопје; 
Миле Стефанов, Рудник “Бањани”, Скопје; 
Живко Калевски, Рудник “Осломеј”, Кичево; 
Марија Петровска, Стопанска Комора, Скопје; 
Љупчо Трајковски, ЗРГИМ, Кавадарци; 
Емил Јорданов, ГД “Гранит” АД, Скопје; 
Пепи Мицев, ГД “Гранит” АД, Скопје; 
Проф. д-р Зоран Десподов, УГД, ФПТН, Штип; 
Проф. д-р Зоран Панов, УГД, ФПТН, Штип; 
Проф. д-р Борис Крстев, УГД, ФПТН, Штип; 
Проф. д-р Мирјана Голомеова, УГД, ФПТН, Штип; 
Проф. д-р Ристо Дамбов, УГД, ФПТН, Штип; 
Доц. д-р Стојанче Мијалковски, УГД, ФПТН, Штип; 
Доц. д-р Николинка Донева, УГД, ФПТН, Штип; 
Доц. д-р Ристо Поповски, УГД, ФПТН, Штип; 
Доц. д-р Марија Хаџи-Николова, УГД, ФПТН, Штип; 



Доц. д-р Афродита Зенделска, УГД, ФПТН, Штип; 
Асс. м-р Радмила Каранакова Стефановска, УГД, ФПТН, Штип. 
 
ТЕМИ НА СОВЕТУВАЊЕТО 

- Геолошки истражувања, рудничка геологија и геофизика; 

- Инженерско – геолошки карактеристики на работна средина; 

- Техники и технологии при експлоатација на корисни минерални 

суровини; 

- Проектирање и просторно планирање во рударството; 

- Примена на информациони системи и компјутерски програми во 

рударството и геологијата; 

- Нови методи за добивање на корисни минерални суровини 

(гасификација, хомогенизација); 

- Експлоатација и обработка на архитектонско градежен камен (мермери, 

гранити, травертини, оникси); 

- Минерална технологија и сепарирање на технички камен; 

- Рекултивација на деградирани површини; 

- Заштита и безбедност при работа во рудниците; 

- Заштита на животната средина; 

- Менаџирање, организација, и образување на кадри во рударството; 

- Законска регулатива во областа на истражувањето и експлоатацијата на 

минералните суровини.  

 

ВРЕМЕ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО 

Деветото стручно советување со меѓународно учество од областа на 

подземната и површинската експлоатација на минерални суровини (ПОДЕКС – 

ПОВЕКС „16), ќе се оддржи од 11-ти до 13-ти ноември 2016 година, во хотелот 

“Сириус” – Струмица. 

Во зависност од заинтересираноста на учесниците можно е организирање на 

стручни посети или пак туристичка обиколка на значајни културно – историски 

споменици. 

 

ВАЖНИ ДАТУМИ 

- Краен рок за испраќање на трудови            25.09.2016 година 

- Информација за прифатените трудови       октомври 2016 година 



 

ОФИЦИЈАЛЕН ЈАЗИК НА СОВЕТУВАЊЕТО 

Официјален јазик на советувањето ќе биде Македонскиот јазик, а трудовите 

кои ќе пристигнат надвор од нашата земја ќе бидат презентирани на 

македонски или англиски јазик (по избор на авторите). 

Авторите се лично одговорни за содржината, резултатите кои ги презентираат, 

квалитетот на техничката подготовка и јазичната редакција на текстот во 

трудот. 

Трудовите ќе бидат прегледани и прифатени од уредувачкиот одбор. 

 

 

НАЧИН НА ПОДГОТОВКА НА ТРУДОВИТЕ 

Се покануваат сите заинтересирани автори своите трудови да ги доставуваат 

во полна форма најмногу до 9 страници, А4 формат. Фонт на пишување: Ариел, 

со македонска подршка, 12 .пт, синг проред. Маргини: 2,5 см од сите страни. 

Трудовите треба да содржат: Наслов на македонски и англиски јазик (14 пт - 

болд), име и презиме на автор(и) (12пт – болд, италик), краток апстракт до 100 

зборови и клучни зборови (на македонски и англиски јазик), вовед, наслови и 

поднаслови со подточки, заклучок и литература. 

*Еден автор може да биде вклучен во максимум 3 (три) труда, а да биде автор 

на максимум 2 (два) труда. 

Трудовите треба да се доставуваат со назнака на темата, на следниов е-маил: 

stojance.mijalkovski@ugd.edu.mk 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА СОВЕТУВАЊЕТО 

 

Во текот на оддржувањето на советувањето ќе бидат организирани: 

 

- Изложбени простори (штандови) за промоција на производители на опрема и 

машини од домашни и странски фирми (цената изнесува 300 €); 

- Видеопрезентации на компании за време на паузата, помеѓу двете сесии 

(цената изнесува 100 €). 

 

mailto:stojance.mijalkovski@ugd.edu.mk


 

 

ФИРМИ КОИ САКААТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КАКО СПОНЗОРИ: 

 

-    ЗЛАТЕН СПОНЗОР, спонзорство во висина поголема од 2 500 евра (со 

вклучени 10 котизации и сместување, две страни за реклама во Зборникот 

на трудови, можност за поставување на штанд, видеопрезентација и 

делење на рекламни материјали); 

 

-    СРЕБРЕН СПОНЗОР, спонзорство во висина од 1 500 до 2 500 евра (со 

вклучени 5 котизации и сместување, една страна за реклама во Зборникот 

на трудови, можност за видеопрезентација и делење на рекламни 

материјали); 

 

-    БРОНЗЕН СПОНЗОР, спонзорство во висина од 500 до 1 500 евра (со 

вклучени 2 котизации и сместување, како и една страна за реклама во 

Зборникот на трудови и можност за делење на рекламни материјали). 

 

-    ПОТПОМАГАЧИ НА СОВЕТУВАЊЕТО, спонзорство во висина од 200 до 

500 евра (со вклучена половина страна за реклама во Зборникот на 

трудови и можност за делење на рекламни материјали). 

 

 

КОТИЗАЦИЈАТА И СМЕСТУВАЊЕТО изнесува 100 евра и опфаќа: 

 

Хотелско сместување (две ноќевања), торба, зборник на трудови, промотивни 

материјали (USB, тефтер, пенкало, запалка, беџови), коктел, кафе паузи, 

заедничка свечена вечера. 

Само котизацијата (без хотелско сместување) изнесува 50 евра. 

 

 

 

 

 



 

УПЛАТА: 

 

Уплатите за учество (котизација), комерцијални презентации (штандови и 

видеопрезентации) и спонзорства ќе се вршат на следниве жиро сметки на 

ЗРГИМ: 

 

НЛБ Тутунска банка 210042044500112 

 

Комерцијална банка 300000000249326 

 

 

ПРИЈАВУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИИ (ЛИЦА ЗА КОНТАКТ): 

 

 

Доц. д-р Стојанче Мијалковски - прашања во врска со објавувањето на 

трудови: 

моб.: 071 870 394 

e-mail: stojance.mijalkovski@ugd.edu.mk   

 

м-р Горан Сарафимов - прашања во врска со начинот на уплата:  

моб.: 072 304 267  

e-mail: gsarafimov@yahoo.com   

 

Митко Крмзов - прашања во врска со сместувањето: 

моб.: 075 203 522; 078 239 880  

e-mail: krmzov_75@yahoo.com 

 

Дополнителни информации и програмата за работа на советувањето ќе бидат 

објавени на официјалната страна на Здружението http://zrgim.org.mk/ 

 

mailto:stojance.mijalkovski@ugd.edu.mk
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