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Почитувани
Задоволство ни е да Ве известиме дека во периодот од 9-ти до 11-ти
ноември, 2018 година ќе се оддржи единаесетото стручно советување со
меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација
на минерални суровини (ПОДЕКС – ПОВЕКС ‘18).
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 десетото стручно советување од областа на подземната и
површинската експлоатација на минерални суровини (ПОДЕКС – ПОВЕКС ‘17),
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 и
геологијата 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.
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Шериф Алиу, ЗРГИМ, Кавадарци;
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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;

-

Третирање на руднички отпад;

-

Третирање на рудничките отпадни води;

-

Меѓународни правилници за пресметување на рудни резерви (JORC,
PERC и други) кои се применуваат за котирање на светските берзи.

-

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
Единаесетото стручно советување со меѓународно учество од областа на
подземната и површинската експлоатација на минерални суровини (ПОДЕКС –
ПОВЕКС ‘18), ќе се оддржи од 09-ти до 11-ти ноември 2018 година, во хотелот
“Дрим” – Струга.
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 апстракти

01.09.2018 година

-

Краен рок за испраќање на трудови

01.10.2018 година

-

Информација за прифатените трудови

октомври 2018 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 10 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 авторите и фирмите од кои доаѓаат на
македонски и англиски јазик (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 20.000ден. (350
evra за уплата од странство);
- Видеопрезентации на компании за време на паузата, помеѓу двете сесии
(цената изнесува 6000 ден. (100 evra за уплата од странство)).
ФИРМИ КОИ САКААТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КАКО СПОНЗОРИ:

-

ЗЛАТЕН СПОНЗОР, спонзорство во висина поголема од 2 500 евра (во
денарска противвредност) (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 (во
денарска противвредност) (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 (во
денарска противвредност) (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 (во денарска противвредност) (со вклучена половина страна за реклама
во Зборникот на трудови и можност за делење на рекламни материјали).
КОТИЗАЦИЈАТА И СМЕСТУВАЊЕТО изнесуваат 7000 ден. (120 евра за
уплата од странство) 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 3500 ден. (60 евра
за учесници од странство).

*Секој кој има објавено труд на советувањето (првиот автор на трудот) ќе
биде ослободен за 50% од вкупните трошоци, односно ќе плаќа само
половина од вкупната цена (за котизација и сместување ќе плаќа 3.500 ден.
(60 евра за уплата од странство).
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.: 070 320 524
e-mail: gsarafimov@yahoo.com
Мице Тркалески - прашања во врска со сместувањето:
моб.: 071 242 440; 078 429 135
e-mail: mtrkaleski@gmail.com
Дополнителни информации и програмата за работа на советувањето ќе
бидат објавени на официјалната страна на Здружението http://zrgim.org.mk/,
како и на страницата на facebook: Здружение на рударски и геолошки
инженери на Република Македонија.
За дополнителни прашања во врска со советувањето можете да не
контактирате на следниов е-маил: PODEKSPOVEKS2018@gmail.com

