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Образование  

 Докторски студии (2011)  
- Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
- Факултет за природни и технички науки 
- „Методологија за одредување на функционална зависност на трошоците од видот 

на работна средина и големината на профилот при изработка на хоризонтална 
рударска просториија“ 
 

 Магистерски студии (2005)  
- Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје 
- Рударско-геолошки факултет -Штип.  
- „Современи технологии за изработка на специјални рударско-инженерски објекти”. 

 
 Факултетски студии (1995)  
- Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје.  
- Рударско-геолошки факултет -Штип.  
- „Дупчечко-минерски работи на источната страна од рудното тело ‚Чукар II’‚со посебен 

осврт на заштита на објектите“.  
 

Наставна област  
 Факултет за природни и технички науки  
- Оддел за рударство: 
- Изработка на рударски простории  
- Изработка на тунели  
- Рударски машини 
- Производен менаџмент 
- Технички материјали 
- Техничка механика  
- Јакост на материјали  

 
Интерес во науката  

- Изградба на јамски простории  
- Механизација и автоматизација на рудниците.  
- Експлоатација на неслоевити наоѓалишта.  
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Реализирани проекти  
- ноември 2005 год., Студија за процена на влијанието врз животната средина од работењето 
на рудникот „Бучим“ - Штип.  
- јули 2006 год., Дополнителен рударски проект за главен и локален транспорт на руда и 
јаловина во рудникот „Саса“ - Штип.  
- декември 2006 год., Дополнителен рударски проект за подготовка и транспорт на хидрозасип 
од засипна станица до хоризонт XIVB во рудникот „Саса“ - Штип,  
- декември 2006 год, Дополнителен рударски проект за откопување на оруднувањето од 

хоризонт XIVB до хоризонт XIV со метода со хидрозаполнување во рудникот „Саса“ - Штип. 

- 2006 год., Елаборат за проценка на влијанијата врз животната средина за ПК „Усје“ - Титан 
Цементарница, Штип.  
- 2006 год., Технички проект за подготовка и транспорт на хидрозасип за заполнување на 
откопите на хоризонт XV - РОЦ Саса - Штип.  
 
Вработување и работно искуство  
- 2001 - 2007, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Рударско-геолошки факултет - Штип, 
асистент.  
- 2007 - 2012, Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултетот за природни и технички науки - 
Штип, асистент.  
- 2012 -, Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултетот за природни и технички науки - Штип, 
доцент.  
 
Членство во професионални асоцијации  
- Сојуз на рударски и геолошки инженери на Македонија.  
 
Објавени стручни и научни трудови и презентации  
 
1. Десподов, З., Мираковски, Д., Донева Николинка: Употреба на цевни лентести 
транспортери за транспорт на растресити материјали во цементната индустрија 
(зборник на трудови „Цемент”), Меѓународно советување „Цемент 2002”, Струга, 2002 год..  

2. Мираковски, Д., Вренцовски, А., Донева Николинка: Современи технологии за заштита 
од фугитативната прашина (зборник на трудови „Цемент”), Меѓународно советување 
„Цемент 2002”, Струга, 2002 год.  

3. Донева Николинка: Методи за изработка на вертикални цилиндрични комори 
(зборник на трудови „Рударско-геолошки факултет-Штип”), Штип, 2002 год.  

4. Донева Николинка: Некои влијателни фактори за успешноста на дупчечко-
минерските работни операции на површинските копови (зборник на трудови 
„Дупчечко-минерски работи во рударството и градежништвото”), III советување за 
дупчење и минирање со меѓународно учество, Охрид, 2003 год.  

5. Мираковски, Д., Пренџов, К., Донева Николинка: Примена на современи технологии за 
редукција на респирабилната прашина во постројките за примарна подготовка на 
глина во индустријата за градежни материјали (збирник „Глини МК 2003”), Работна 
средба на тема: „Глини МК 2003”, Врановци, 2003 год.  

6. Десподов, З., Мираковски, Д., Донева Николинка: Избор оптималног транспортера са 
траком у рудницима са подземном експлоатацијом металав (часопис „Подземни 
радови”, број 12), 2003 год. 
 
7. Десподов, З., Донева Николинка, Стојчева, В.: Анализа застоја рада извозног 
постројења у ревиру „Свиња Река” - РОЦ „Саса” (зборник радова „Развој нових 
технологија и опреме рудничког транспорта и извоза”), VI Интерационални симпозиум 
за руднички транспорт и извоз, Будва, 2005 год.  

8. Донева Николинка., Десподов, З., Стојчева, В.: Примена комбинованих ротационо-
пробојних машина у рударству, (часопис „Подземни радови”, број 14), 2005 год.  

9. Гичев, В., Донева Николинка: Перманентни деформации во зграда изложена на јаки 
сеизмички побуди во облик на пулс (зборник на трудови „Современи техники и технологии 



во рударството”), IV Симпозиум од областа на рударство со меѓународно учество, Охрид, 2006 
год.  

10. Донева Николинка, Гичев, В.: Комбинирани ротационо пробивни машини и нивна 
примена во рударството (зборник на трудови „Современи техники и технологии во 
рударството”), IV Симпозиум од областа на рударство со меѓународно учество, Охрид, 2006 
год.  

11. Десподов, З., Донева Николинка, Мираковски, Д.: Примена методе аналитичких 
хиерархијских процеса (АХП) код избора утоварно-транспортне машине (часопис 
„Подземни радови”, број 15), 2006 год.  

12. Десподов, З., Гичев, В., Донева Николинка: Санација створене рушевине током 
откопавања коморно-стубном методом у ревиру „Свиња река-Запад” у руднику Саса, 
III. меħународни симпозиум „Савремени трендови у подземној изградњи”, РГФ Београд, 12. 
2007 год.  

13. Десподов, З., Донева Николинка: Избор на економски најефективна метода за 
откопување според критериумот на оптималност, со обзир на рударско-геолошките 
услови на наоѓалиштето, I стручно советување на тема: Технологија на подземна 
експлоатација на минерални суровини - ПОДЕКС ’07, Пробиштип, 2007 год.  

14. Донева Н., Мијалковски С., Петровски Ф.: Техничко-економски параметри рудничког 
транспорта у ревиру “Свиња Река” , рудник “Саса” , М. Каменица за ново проектовани 
производни капацитет оловно-цинкове руде, VII интернационални симпозиум о 
транспорту и извозу - ИСТИ’08 (зборник на трудови “Садашње стање и развој рударског 
транспорта и извоза”, РГФ-Белград, Тара, 2008. 

15. Десподов З., Донева Н., Мијалковски С.: Могучности подземног откопавања угљаних 
слојева у Р. Македонији са применом високопродуктивних  метода, II интернационални 
симпозиум -   енергетско рударство - МЕ’08 (зборник на трудови “Модерне тенденције  у 
развоју енергетског рударства”, РГФ-Белград и Привредна Комора, Тара, 2008. 

16. Донева Н., Веселиновски П., Мијалковски С.: Компаративна анализа за подградување 
на хоризонтална рударска просторија со еластична и дрвена подграда, II стручно 
советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини - 
ПОДЕКС ’08, СРГИМ,  М. Каменица, 2008. 

17. Мијалковски С., Богданов Ј., Донева Н.,: Примена на ГИС – програма во рудниците со 
подземна експлоатација, информативно-стручна ревија: Македонско рударство и геологија, 
бр.13, јуни 2009 год. 

18. Донева Н., Десподов З., Сасански В.,:Современи техники на ускопно пробивање како 
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19. Хаџи-Николова М., Донева Н.,: Минимални стандарди за проектовање и изведбе 
депоније пепела, II саветовање за меѓународним учешчем на тему:  Депоније пепела, шљаке и 
јаловине у термоелектранама и рудницима, Привредна комора Србије, Бања Врујци, 20-21 
октобар 2009 год. 
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окна и ускопи, III стручно советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на 
минерални суровини - ПОДЕКС ’09, СРГИМ,  М. Каменица, 2009. 
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тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини - ПОДЕКС ’09, СРГИМ,  
М. Каменица, 2009. 

22. Doneva N.,: Principles of rock mass stabilisation after excavation of underground 
structures, Natural resources and technology, Faculty of Natural and Technical Sciences, 
University”Goce Delcev”, Stip, Macedonija, 2009; 

23. Doneva N., Hadzi-Nikolova M.,: Contemporary technologyes for the constuction of 
underground horizontal mining structures, Natural resources and technology, Faculty of Natural 
and Technical Sciences, University”Goce Delcev”, Stip, Macedonija, November 2010; 
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