ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
на Инженерската институција на Македонија – ИМИ
во периодот 2016-2020 година
Предлог програмата за работа на ИМИ во периодот од 2016 до 2020 година е основата на
која ќе се надградуваат годишните програми. Таа ги следи досегашните политики и заложби на ИМИ
и нејзините членкисо внесување на нови цели и задачи кои се во контекст на новото време и
опкружување.
Предлог програмата ги содржи активностите кои треба да ја зајакнат соработката помеѓу
сојузитеи здруженијата, членки на ИМИ. Тоа ќе придонесе за промовирање на инженерството кај
младите и „ ...ќего следи, стимулира и координира развојот на науката и новите технологии во сите
инженерски дисциплини во Република Македонија, како основна заложба што произлегува од
потребите и интересите на нејзините членови.” – како што е напишано во мисијата на ИМИ.
Годишните програми на ИМИ ќе содржат календар на активности коитреба да се
подготвуваат во соработка со Претседателскиот совет на ИМИ.
ИМИ е здружение на граѓани што ја црпи својата енергија токму од волонтерскиот
ангажманипреданоста на група истакнати инженери, професионалци и универзитетски
професори,кои имаат заедничка цел,а тоа е подобрување на местотои зголемување на улогата на
инженерите во општеството.

1. Зајакнување на капацитетите на ИМИ
ИМИ располага со сопствен простор, делумно користен за сопствени потреби, а остатокот се
издава. Средствата добиени од наемдосега претставуваатнајзначителен дел од буџетот на ИМИ кој
што се надополнува од донации и спонзорства. Во наредниот период од особено значење ќе
бидеадаптирање и одржување на просторот за негово наменско користење и издавање.
Во моментот ИМИ има двајца постојано вработени - извршен директор и технички секретар.
Континуираното усовршување на вработените ќе придонесе за спроведување на активностите
предвидени во оваа предлог програма. Исто така, во зависност од потребите може да се ангажираат
и други лица на определено време или волонтерски во наменски комисии или консултативни
одбори.

2. Статутарно консолидирање
Согласно Член 13 од Статутот на ИМИ, органи на ИМИ се: Генералнособрание, Управен
одбор,претседател на ИМИ, Надзорна комисија и Претседателски совет. Секој од овие органи својата
функција треба да ја остварува според соодветен Деловник за работа. Деловникот за работа на
дадениот орган се подготвува и спроведуваод самиот орган. Деловниците за работа на органите се
придружни акти на Статутот на ИМИ.
Имајќи го предвид големиот број на сојузи и здруженија што членуваат во ИМИ, како и
нивните специфични цели и задачи, за непречено и ефективно функционирање на органите на ИМИ
потребно е изработка и донесување на придружните акти од член 13 на Статутот.
Со оглед на тоа што последните промени на Статутот на ИМИ се донесени во мај 2009 година
при неговото прилагодување на тогашниот нов Закон за здруженија на граѓани и фондациите,
неминовно е негово подобрување и дополнувањекон нови цели и намени, како на ИМИ, така и
нанејзините членки. Во периодот што следи потребно е да се согледа потребата од донесување
тековни статутарни промени, кои ќе произлезат како резултат од предлозите на членките на ИМИ.

3. Зголемување на соработката помеѓу членките на ИМИ
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Една од најзначајните задачи во наредниот период за ИМИ ќе биде воспоставување
суштинска соработка помеѓу сојузитеи здруженијата, членки на ИМИ.
Согласно Статутот, ИМИ е здружение што ги обединува стручните и научно-истражувачките
здруженија на инженерите на Република Македонија, потписнички на Договорот за здружување од
24 октомври 2002 година. Во овој момент во ИМИ членуваат 16 сојузи и здруженија, регистрирани
според Законот за здруженија на граѓани и фондациите.Со оглед на промените настанативо членките
на ИМИ, потписнички на Договорот за здружување, како и зголемувањето на бројот на здруженија
што дополнително се зачленети во ИМИ, се јавува потребата за подготовка односно дополнување на
Договорот за здружување кој ќе ги изразува заедничките цели, задачи и обврски на сите постојни
членки на ИМИ.За таа намена ќе се разгледаат и искуствата на слични организации во регионот и
пошироко.
Во ИМИ членуваат сојузии здруженија одсите инженерски струки со различни цели, затоа
основна алатка за зголемување на соработката помеѓу членките ќе биде организирање на форум
каде што треба да бидат видливи нивните активности, да се договараат заеднички настапи,
соработка на проекти, но и да разменуваат мислења и ставови за актуелни темикоиги засегаат
инженерите во нашето општество.

4. Меѓународна соработка
Од септември 2011 година ИМИ стана полноправна членка на ФЕАНИ (Асоцијација на
европските национални инженерски асоцијации) во чиирамки се реализирани повеќе активности:
следење на политиките со Инженерската картичка, учество вотелата на ФЕАНИ, учество на
функционери на ФЕАНИ на наши манифестации и друго. ИМИ секоја година своето членство во
ФЕАНИ го обновува со плаќање на котизација од околу 135 илјади денари.Со цел воспоставување на
финансиска и програмска оддржливост, во која насока и со кој интензитет ќе се остварува
соработката со ФЕАНИ, ќе биде предмет на разгледување на органите на ИМИ.
Од големо значење за следење на меѓународните политики во инженерските дисциплини е
редовната комуникација на ИМИ со организации кои имаат исти или слични определби. Тоа ќе
придонесе, за значајни теми, наше заедничко настапување пред меѓународната јавност. Оваа
комуникација може да се одвива преку заеднички средби, но и по електроски пат со воспаставување
на системски начини на соработка.

5. Соработка на национално ниво
Досега ИМИ традиционално има соработка со универзитетите и компаниитекои имаат
делокруг во инженерските области, особено оние кои веќе партиципираат со свои членови во
сојузите и здруженијата од ИМИ. Зголемувањето бројот на компании со коиИМИима соработка,
директно или преку Стопанските комори, како и Комората на овластени архитекти и овластени
инженери,треба да биде значаенприоритетво иднина. Оваа соработка би можеласистемски да се
подобрува преку потпишување на меморандуми за соработка.
Со цел пласирање на своите ставови и политики ИМИ треба да воспостави соработка со
државните институции, особено преку учество во комисии, кои при креирањето на своите стратегии
и акциски планови бараат мислење од здруженијата на граѓани.

6. Организирање на младите инженери
За одржливост на инженерската професија како и обезбедување на квалитетни млади
професионалци потребно е да се имаат предвид интересите и ставовите на младите инженери. Исто
така, следејќи ги новите технологии, интердисциплинарноста во образованието и практиката бара
младите инженери од различните струки да имаат заеднички интереси. Тоа ја отвара потребата од
размена на искуства и идеи, па затоаорганизирањето на настани каде на едно место ќе се сретнат
проактивни млади инженери од различни струки, треба да биде една од целите на ИМИ.
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Во оваа насока ИМИ веќе дава свој придонес со иницијативата за основање на Клуб на
носители на инженерски прстен. Овој Клуб во блиска иднина, со поддршка на ИМИ и нејзините
членки, треба да стане активен.

7. Видливост-Тековни активности и промоција
Активностите на ИМИ се објавуваат на официјалната интернет страница на ИМИ и списанието
ИНЖЕНЕРСТВО. Интернет страницата, која веќе е функционално добро оформена, треба да се
дополни со активностите на членките, извештаите за работа на ИМИ и новиот форум. Од особен
интерес за меѓународната афирмација на ИМИ е дополнувањето на интернет страницата на англиски
јазик.
Списанието ИНЖЕНЕРСТВО во последните неколку години се печати еднаш годишно пред
манифестацијата ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН. Досега во ИМИ имаше повеќе размислувања во која насока
да се движи политиката на уредувачкиот одбор кога станува збор засодржината, формата и
динамиката на издавање на списанието. Затоа е потребно во најкраток можен рок да се формира нов
Уредувачки одбор во кој што ќе учествуваат претставници од членките на ИМИ со цел создавање на
конзистентна политика и стратегија за списанието.

8. Обележување на Јубилејот - 70 години од основањето на ИМИ
Во 2016 година се навршуваат 70 години од основањето на Друштвото на инженери чиј што
континуитет од 1946 година до денес го одржува Инженерската институција на Македонија.
Обележувањето на овој значаен јубилеј, согласно надлежностите на своите органи, ИМИќе го
остварисо формирање на Одбор за прослававо најкраток можен рок.

9. Организирање на настани
Секоја година во јуни ИМИ ја организира манифестацијата ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН на која што
покровител е Претседателот на Република Македонија. На оваа манифестација Претседателот на
Република Македонија доделува златен инженерски прстен на најдобрите дипломирани инженери.
На оваа манифестација и претходи и доделување на Признанието за најдобар дипломиран инженер
на редовните годишни промоции на матичните факултет од кои што се избрани добитниците. Оваа
манифестација во последните шест години се организира во соработка со Комората на овластени
архитекти и овластени инженери (КОАОИ). УО на ИМИ во последните неколку месеци работеше на
изготвување Правилник со кој се воспоставени критериуми по кои ќе се избираат добитниците на
наградата ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН, но и се уредени взаемните односи на организаторите, ИМИ и
КОАОИ. За благовремено реализирање на активностите поврзани со овогодинешната манифестација,
Правилникот треба да биде донесен во најкраток можен рок.
Капацитетите на ИМИ овозможуваат организирање или учество во настани: конференции, работилници, дебати и друго во зависност од барањата и потребите на нејзините членки. За активно
учество на ИМИ и нејзините членки, годишните програми на ИМИ треба да се дополнети со календар
на настани.

10. Проекти
ИМИ со своите капацитети и долгогодишната традиција, според стандардите на
меѓународните и домашните проектни програми и фондови, е организација спремна за аплицирање
на проекти.Воведувањето на проекти во ИМИ ќе овозможи спроведување на активности на теми
значајни во инженерските дисциплини, но и зголемување на буџетот на организацијата.
Скопје, 29.03.2016

проф. д-р Христина Спасевска, с.р.
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