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ВОВЕДНИК
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`
гоgини

Д

есет години се доделува
инженерски прстен на инженерите кои дипломирале  
со највисока оценка... Кога
ќе речеме 10-годишен јубилеј, тоа
можеби и не звучи толку многу. Многу
ли се десет години кога секојдневно
не потсетуваат на 100-годишнина од
ова, 50-годишнина од она, 25 години
од тоа....

Ние, постарите инженери, можеме
да ги охрабриме дека просторот за
работа е отворен, широк, бесконечен
е. Светот ќе се потпира на градителите, ќе се бараат нови решенија, ќе се
интензивира производството. Покрај
инженерските, од нив ќе се бараат и
менаџерски способности, ќе мора да
се управува со промените, претстои
нов почеток и ново продолжение на
работата.

10 години не се многу, но овој настан
трае и се повторува секоја година.
Во свечена атмосфера на Плаошник,
актуелниот претседател на државата Република Македонија, на инженерите кои дипломирале со највисок
просек   во својата генерација, им го
врачува Инженерскиот прстен што им
го доделува Инженерската институција на Македонија, ги пофалува и ги
охрабрува да продолжат така и понатаму во животот.  

Овој број на списанието  е славенички.
Има малку технички содржини, малку
новости, малку презентирани успеси  
или достигнувања во инженерството.
Можеби и така треба, да им го посветиме бројот на најдобрите во минатата година и на дел од најдобрите во
минатата деценија. Да ги афирмираме, да ги пофалиме, да ги охрабриме
да покажеме дека се гордееме со
нивниот успех и со нивната работа.
Нека бидат пример за идните генерации на инженери, но и потстрек за
средношколците да го следат нивниот инженерски пат. Нека го сочуваат
овој број на ИНЖЕНЕРСТВО за да го
покажуваат на својот подмладок и
нека направат нови проекти и градби
за Република Македонија и за светот.

Достоинствено, свечено, гордо и со
возбуда, инженерите го примаат прстенот. Завршува првата фаза од станувањето инженер – образованието
на факултетот. И веднаш дилемите...
Дали се добро образовани, ќе станат
ли и најдобри инженери, ќе одговорат ли на предизвиците на струката?
Дали прстенот ќе им помогне во кариерата?
И, еве ги, во овој број..., дел од нив по
неколку години работа, претставени
со нивните кариери. Беше нормално
некои од најдобрите да се посветат на
продолжување на образованието и на
научната работа, и ги има на универзитетите, да помогнат во образувањето на нови инженери. Некои станале
одлични проектанти, некои ја пробале
среќата надвор од државата....

четокот од кариерата, ќе се угледаат на
своите „колеги по прстен“. Ќе останат
амбициозни во сé што ќе работат. Конкуренцијата и понатаму е многу голема.
Не се станува најдобар со чекање. Уште
веднаш ќе се зафатат со работа за да се
докажат како инженери.

Очигледно, вредните и упорните останале вредни и упорни. Ја надополниле кариерата со успеси. За некои, ќе
треба да подготвиме нови награди!  

Да си го честитаме јубилејот - 10 години Инженерски прстен и да дочекаме заедно да го славиме следниот
голем јубилеј.

Годинешните добитници кои се на по-

Честито!
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ИНТЕРВЈУ

ЃОРГЕ ИВАНОВ
претседател на Република Македонија

Креативните луѓе се
најзначајниот ресурс
што го имаме!
„Младите инженери треба да ја вложат својата интелектуална моќ
во модерни иновации, изнаоѓање практични и корисни решенија
што ќе не направат видливи на светската карта“, порачува македонскиот претседател, д-р Ѓорге Иванов, во разговорот по повод
јубилејното десето доделување на наградата „Инженерски прстен“
• Каков е вашиот став за традиционалната награда
„Инженерски прстен“ и за нејзиното значење во последната деценија?

ги препознава оние што се покажале како најдобри во
техничките науки. Иако, како универзитетски професор,
доаѓам од сферата на општествените науки, сметам дека
како држава треба да продолжиме со создавањето на
- Наградата „Инженерски прстен“, која годинава се допооптимални услови за искористување на иновативниот
делува по десетти пат, им оддава признание на најдои креативниот потенцијал со којшто располагаме во рамбрите студенти - идни
ки на техничките науки.
инженери и на еден
Со наградата „Инже„Со
наградата
„Инженерски
прстен“
сакаме
да
им
покадостоинствен начин ги
нерски прстен“ сакажеме
на
идните
македонски
инженери
дека
државата
промовира техничките
мисли на нив, го следи нивниот труд, ги забележува нив- ме да им покажеме на
науки. Навистина, ми
идните македонски инпретставува особено заните постигнувања, дека ова е средината во која треба женери дека државата
доволство што сум пода ја гледаат својата иднина и своите знаења да ги ис- мисли на нив, го следи
кровител на една ваккористат за доброто на својата сопствена земја“
нивниот труд, ги забева манифестација која
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лежува нивните постигнувања, дека ова е средината во
која треба да ја гледаат својата иднина и своите знаења
да ги искористат за доброто на својата сопствена земја.

местото на „техничката“ интелигенција во Македонија во иднина, во разните сфери на општественото
живеење?

- Ме радува фактот што во последните години се забележува зголемен интерес за студирање технички науки.
Според мене, тоа се должи на апелите на државата, матурантите своето високо образование да го насочат во
техничките науки, но и на реалната потреба што се јави
- Мојата порака до нашите идни инженери е многу една пазарот на трудот, пред се кај странските инвеститори
ноставна – да бидат активни и ангажирани, да ги слево Република Македонија. Нивен примарен интерес не се
дат светските текови во својата област, да комунициракадри од општествените науки, туку машинци, електроат и соработуваат со своите
инженери, математичари,
колеги од светот, да ги исинформатичари... Само на
користат сите потенцијали
Македонија - место каде младите ќе тој начин, вистински ќе
за нивно доусовршување,
можеме да го искориса потоа своето знаење да
го остварат својот сон!
тиме потенцијалот со кој
го применат во корист на
располагаат младите во
„Наша задача е од Република Македонија да направиме месвојата земја. Ние, како
нашата земја. Благодасто каде младите и амбициозните луѓе ќе препознаваат мождржава, и натаму ќе се трурение на иновативноста и
ност за свој професионален развој, место каде што ќе може
диме да создаваме основа
креативноста на македонда го реализираат своето знаење и својата креативност. Да
за квалитетна едукација и
ските инженери, Македопочуствуваат
дека
Република
Македонија
е
местото
каде
правилно искористување
нија ќе може да се надева
што ќе можат да го остварат својот сон и да не жалат за нена потенцијалот со кој расна
подобра конкурентност
која можност што им се укажала од странска земја!“
полагаме, како и создаво светот, поголемо ниво
вање на поволна клима за
на странски директни инводење бизнис. На младите
вестиции, поголема моќ,
е да ја вложат својата интерелевантност и тежина во
лектуална моќ во модерни
меѓународните економиновации, изнаоѓање пракски и политички однотични и корисни решенија
си. Има уште многу да се
што ќе не направат видлиработи, но мислам дека
ви на светската карта.
сме на вистинскиот пат,
можностите што ги нудат
• Со години наназад, фатехничките науки и интекултетите за општествелектуалниот потенцијал
ни и хуманитарни науки,
со кој располагаме да го
беа поголем предизвик
искористиме во насока на
за матурантите, од „инсевкупниот развој на наженерските“ факултети.
шата земја.
Каде е и каде ќе биде
• Како покровител на наградата, но и како долгогодишен универзитетски професор, која порака би им
ја испратиле на досегашните, на годинешните и на
идните добитници на ова престижно признание?
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ИНТЕРВЈУ
(продолжение од стр. 7)

• Дисперзирањето на
можностите за високо образование низ
помалите градови во
Македонија, покрај
пофалбите за овозможување на поголем
број млади луѓе од
внатрешноста да студираат, предизвика и
одделни реакции во
јавноста, во поглед на
понудениот квалитет
на студиите... Каков е
вашиот став?

„Благодарение на иновативноста и креативноста на
македонските инженери, Македонија ќе може да се
надева на подобра конкурентност во светот, поголемо ниво на странски директни инвестиции, поголема
моќ, релевантност и тежина во меѓународните економски и политички односи. Има уште многу да се
работи, но мислам дека сме на вистинскиот пат, можностите што ги нудат техничките науки и интелектуалниот потенцијал со кој располагаме да го искористиме во насока на севкупниот развој на нашата земја“

- Дисперзирањето на високото образование е реалност,
што донесе поголем пристап на студиските програми до
што повеќе матуранти. Тоа не ги прави студиите само
физички подостапни, туку влијае на свеста на младите
за потребата од натамошно оформување на образованието, стекнување на ново знаење и искористување на
нивниот потенцијал. Сметам дека во време на интернет
и напредни комуникации, централизираното образование е надминат концепт. Дисперзирањето на студиите
дава можност за оформување на поширок наставно-научен кадар кој ќе даде свој печат во севкупниот развој на образованието, наместо тоа да биде екслузивно
право на некој мал и затворен круг луѓе. Зголемените

можности само може да
донесат нов квалитет,
а пазарот на трудот ќе
покаже каков квалитет
нудат и во кој правец
треба да се развиваат
нивните програми и методи за работа.

• Колку институциите
на системот и државата
Македонија вложуваат
напори за приближување на условите за
студирање и за стекнување на знаење на
македонските високообразовни институции, во споредба со студирањето во западноевропските и прекуокеанските земји?

- Јас како Претседател, но и како човек што доаѓа од
универзитетската сфера, ја поддржувам младата научна мисла во Македонија. Отворен сум за сите нивни
предлози и иницијативи кои се во насока на создавањето на подобар простор за реализација на нивните идеи
и развој на нивните вештини. Во таа насока ја иницирав Школата за млади лидери, која се одржува од 2010
година, а им овозможува на младите, талентирани и
амбициозни луѓе од Македонија да ги надградуваат и
усовршуваат своите вештини, да ја развиваат својата
креативност и менаџерски способности. Одржувам чести средби со студенти од македонските универзитети,
слушам за предизвиците со коишто се соочуваат, изразувам поддршка на нивната креативност и иновативност
и ги поттикнувам да продолжат по патот на успехот.
• Македонија држи неславен рекорд по бројот на невработените млади лица, меѓу кои има и високообразовани кадри, па дури и лица со магистерски титули... Како да се мотивираат и задржат едуцираните
кадри во Македонија и да се намали „одливот на
мозоците“?
- Наша задача е од Република Македонија да направиме место каде младите и амбициозните луѓе ќе препознаваат можност за свој професионален развој, место
каде што ќе може да го реализираат своето знаење и
својата креативност. Да почуствуваат дека Република
Македонија е местото каде што ќе можат да го остварат
својот сон и да не жалат за некоја можност што им се
укажала од странска земја. За таа цел, треба да продолжиме со инвестициите во образовниот систем, со
отворањето на македонската економија кон светот, но
и во создавањето на поволни услови за привлекување
странски капитал. Навистина, се радувам кога ќе слушнам за наши успешни поединци кои работат во врвни
организации во развиени земји како Швајцарија, Германија и САД. Обврска ни е да им овозможиме на таквите
поединци, кои потекнуваат од нашата средина, своето
знаење и вештини да го применат тука, во корист на Република Македонија. Образованите и креативните луѓе
се најзначајниот ресурс што го имаме и по него треба да
не препознава целиот свет.

Инженерство - мај 2013

9

“ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“

2013

Најдоброто
од Македонија
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„ИНЖEНЕРСКИ ПРСТЕН“ 2004 - 2013

Д-Р АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ,

претседател на Инженерската институција на Македонија

Неопходен ни е
потенцијалот на

младите инженери!
Инженерската институција на Македонија, промовирајќи афирмативен однос кон знаењето
како еден од клучните елементи за личен, општествен и цивилизациски развој, цела деценија
го доделува признанието ”Инженерски прстен” на најдобрите дипломирани инженери во Република Македонија. Инженерите се основната моторна сила на секоја современа цивилизација, па препознавајќи го огромниот потенцијал во македонските инженери, ИМИ си постави
висока цел: да го следи, стимулира и координира развојот на науката и на новите технологии
во сите инженерски дисциплини во Република Македонија.

И

нженерската институција на Македонија е еден од
Улогата на движечка сила инженерите не ја загубиле ни до
најстарите сојузи во републиката, од нејзиното посденешен ден. Седумдесет години подоцна, за Република Матоење до денес. Имено, во далечната 1944 година,
кедонија да стане рамноправна членка на ЕУ и НАТО, како нина иницијатива на тогашното собрание, а за потрекогаш досега и се потребни огромен број високообразовани,
бите на новата држава формиран е “Сојуз на инженери и техвисококвалитетни кадри и признаени инженери. Затоа и акничари на Народна Република Македонија”. Оттогаш, па се до
туелното раководство на Република Македонија, во овој педенес, во континуитет од речиси 70 години, организацијата
риод на интензивно спроведување на голем број реформи за
активно го организира и претставува инженерскиот еснаф во
државата да се вклучи во големото евроатланско семејство,
Република Македонија. Нејзиното основање имало за цел инсе потпира токму на инженерскиот
женерите и техничарите, од сите дејности, да и помогнат на
кадар, на неговата умешност и знановоформираната држава во нејзината изградба и да го забрење. Сепак, за постигнување на оваа
заат нејзиниот индустриски развој. И тогаш, како и денес,
цел е потребна сериозна, координиводството на државата знаело дека инженерите се тие што
рана и напорна работа.  
ги креираат технолошките процеси, дизајнираат,
проектираат и градат. Тие се дел од секоја иновација, претставуваат основна моторна сила, неСимболиката на „Прстенот“
опходна за развој на секоја земја, како во индустриски, економски, така и во социјален поглед.
Која е симболиката на наградата? Прстенот претставуОттука, сосема е разбирлива идејата на тогашнова круна од дабови лисја на чиј врв се наоѓа знакот на Инто раководство на нашата земја, во тој период на
женерската институција на Македонија. Во македонските
осамостојување и градење на сопствена државност, да се потпира токму на инженерскиот каинтелектуални кругови, од антиката до денес, дабовите
дар, на неговата умешност и знаење. Постоењето
лисја се симбол на честа и достоинството. Ѕвездата пак,
на еден таков сојуз   било многу важно, пред се,
го симболизира знаењето кое што претставува синергија
заради развојот, изградбата, спроведувањето на
реформите и напредокот во економијата во новоод сите инженерски дисциплини.  
создадената држава.
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Инженерската институција на Македонија e сојуз кој ги обе2013, Инженерската институција на Македонија под покровите
динува овие кадри и постојано работи на нивно промовирање,
лство на претседателот на Република Македонија, господинот
на промовирање  на инженерството, на луѓето што со својата
Ѓорѓе Иванов, ќе ги награди најдобрите дипломирани инженери
генијалност и стручност го менуваат светот, го менуваат сево Македонија, за сите нивни досегашни успеси, со признанието
којдневното живеење и го обезбедуваат благодетот на ова
„Инженерски прстен“.
современо време. Тие се основната моторна сила на секоја
Можеби многумина се прашуваат: зошто токму „Инженерски
современа цивилизација, па и на оваа што ние ја живееме и
прстен“ и која е неговата симболика? Прстенот претставува крууживаме. Затоа, препознавајќи го огромниот потенцијал во
на од дабови лисја на чиј врв се наоѓа знакот на Инженерсканашите инженери, Инженерската институција на Македонија
та институција на Македонија. Во македонските интелектуални
си постави пред себе висока цел: да го следи, стимулира и кокругови, од антиката до денес, дабовите лисја се симбол на чесординира развојот на науката и на новите технологии во сите
та и достоинството. Ѕвездата пак го симболизира знаењето кое
инженерски дисциплини во Република Македонија.
што претставува синергија од сите инженерски дисциплини.  
За реализирање на поставената цел, потребно e високо обраПризнанието се доделува по повод Денот на инженерите на
зование компатибилно со европскиот систем на инженерско
Република Македонија. Манифестацијата на доделување,
образование. Потребно е континуирано формирање на квалитрадиционално по десетти пат, ќе се одржи на платото пред
тетен инженерски подмладок, подготвен да се соочи со преСвети Климентовиот храм - Св. Пантелејмон во Охрид. Се одрдизвиците на 21 милениум. Само на тој начин ќе се внесе пожува на Плаошник, зaтoa што Плаошник е местото на воздигтребната свежина во инженерството во Македонија, правејќи
нување на словенската писменост и универзитетски центар за
ги сите негови сегменти постојано актуелни и полни со ноизучување на повеќе научни и духовни дисциплини низ кои
вини кои младиот инженер ќе ги имплементира секојдневно
минале повеќе од 3.500 ученици. Истовремено, со овој чин,
преку својата работа.
на Светите Климент и Наум им оддаваме должна почит и приЗатоа, Инженерската институција на Македонија, промовизнание за нивното сесловенско дело.
рајќи афирмативен однос кон знаењето како еден од клучПризнанието „Инженерски прстен“  е веќе етаблирано во аканите елементи за личен, општествен и цивилизациски развој,
демските кругови и пошироко. Претставува престиж и поттик за
го доделува признанието ”Инженерски прстен” на најдобрите
изучување на инженерството и придонес за формирање на содипломирани инженери во Република Македонија.
времен инженерски подмладок, компатибилен со оној во разПред десет години, на една од седниците на Управниот одвиените земји. Затоа ги повикувам матурантите – нашите идни
бор, Институцијата донесе одлука за наградување на најдоакадемски граѓани, без двоумење да одберат своето образовабрите дипломирание да го продолжат
ни инженери, под
на некој од инжепокровителство на
нерските факултеПретседателот на
ти во Република МаСимболиката на Плаошник
државата. Покровикедонија! Ако сите
Манифестацијата на доделување, традиционално по десетти
телството без двоние посакуваме брз
умење беше прифаиндустриски и екопат, ќе се одржи на платото пред Свети Климентовиот храм
тено од тогашниот
номски развој, a со
– „Св. Пантелејмон“ во Охрид. Се одржува на Плаошник, зaтoa
претседател, Борис
тоа и побогат и поТрајковски.
среќен живот за сите
што Плаошник е местото на воздигнување на словенската писнас, неопходен е поИ еве, оваа година,
меност и универзитетски центар за изучување на повеќе научни
тенцијалот што овие
традиционално по
и
духовни
дисциплини,
низ
кои
минале
повеќе
од
3.500
ученици.
млади, идни инженедесетти пат, на 4 јуни
ри го носат во себе.
Истовремено, со овој чин, на Светите Климент и Наум им одда-

ваме должна почит и признание за нивното сесловенско дело!
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Млади инженериПРСТЕН“ 2013
„ИНЖEНЕРСКИ

ДАНА УЖЕВСКА
Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје
Родена на 20 март.1990. Дипломирала на 31
мај 2012 на тема ,,Употреба на биопротективни култури кај вакуум пакувани пилешки
гради во црево”.
За време на студирањето, завршила неколку
курсеви во странство (Унгарија, Србија, Англија, Црна Гора...), на студентски смотри и
на меѓународниот симпозиум за земјоделство
и храна во Скопје. Била коавтор на неколку
стручни трудови на студенти
„Потенцијалот за равој на земјоделството
во Македонија, недостигот на квалитетна
и безбедна храна во светски размери и можноста за научни достигнувања во областа на
земјоделството и храната, беа мојот мотив
за избор на оваа бесценета професија. Да се
биде дел од фелата на земјоделски инженери,
магистри и доктори е огромна чест, но истовремено и обврска интелектот и амбицијата
да ги насочам кон унапредување на земјоделството во нашата земја и пошироко...
Како студент на вториот циклус студии на
Факултетот за земјоделски науки и храна
при УКИМ, истовремено сум директно инволвирана во техничкото реализирање на
наставата на група предмети од областа
Месо и преработки од месо. Постојаниот
контакт со студентите и наставниот кадар ми овозможува да ја дофатам нишката
која ги спојува научниот и индустрискиот
сектор. Токму ова е основа за моите идни
планови, апсорбирајќи и пронаоѓајќи нови научни решенија, да овозможам унапредување
во прехранбената индустрија и примарното
земјоделско производство“.
Инженерство - мај 2013
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ИГОР КУЛЕВ
Факултет за електротехника и
информациски технологии, Скопје
Роден на 22 јуни 1988. Дипломирал на 17 јуни 2011 на
тема „Алгоритми за класификација на податочни множества од здравствени дијагнози“.
За време на студирањето учествувал на неколку меѓународни натпревари на кои како дел од тимот освојувал и
награди.
„Можноста за решавање на проблеми што ќе им го олеснат животот на луѓето и користењето на различни
иновативни технологии при развој на решенија беа едни
од главните причини за да ја одберам мојата професија.
Најголемата предност на мојата професија е во тоа
што се комбинираат креативноста, знаењето и искуството, за да се изработат производи и сервиси кои
што им помагаат на голем број на луѓе и организации.
Особено ме привлече тоа што централното место во
мојата професија го заземаат информациите и начините за нивна обработка“.
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Млади инженериПРСТЕН“ 2013
„ИНЖEНЕРСКИ

МАРИНА НАЈДОСКА
Архитектонски факултет, Скопје
Родена на 29 септември 1988 во Битола,
дипломирала на 1 октомри 2012, на тема  
‘‘Програмски и просторни потреби на кулинарскиот образовен процес - Институт за
здрава храна’’
Била прогласена за студент на генерацијата,
со највисок просечен успех во секоја одделна година од студирањето. Добитник е на
наградата “26 Јули“ од фондацијата „Франк
Манинг“ во октомври 2012 год.
„Ја избрав архитектурата затоа што
претставува синтеза на инженерството и
уметноста, односно, на рационалното и логичното со фантазијата и креативноста...
Љубопитноста играше клучна улога!“
16
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ДИМЕ ЈАНЧЕВ
Технолошко – металуршки факултет,Скопје

Роден на  20 јули 1989 во Богданци, Дипломирал на 20 јуни 2011 на тема „Подготовка на
полилактидни нанокомпозити“. Работи како
инженер за развој во „Адинг“ – Скопје.
„На мојата одлука да се запишам на Технолошко-металуршкиот факултет најголемо
влијание имаше љубовта кон природните науки, пред се, кон хемијата, а воедно и сознанието дека инженерската професија е една од
најпочитуваните професии во светски рамки.
Во периодот кога се запишував на факултет,
инженерите - технолози беа едни од најдефицитарните кадри во Македонија, што дополнително ми даде мотив за избор на ваква професија. Сметам дека економската состојба во
Македонија може да се подобри само со создавање на висококвалитетни инженерски кадри.
Очигледно е дека студирањето на еден од
техничките факултети беше вистински избор, бидејќи по дипломирањето бев невработен само околу еден месец“.
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ИВАНА ВЕЛИНОВСКА
Градежен факултет, Скопје
Родена на 21 април, 1989 година во Делчево.
Дипомирала на 4 ноември 2011, на тема „Динамика на изведување на телото на браната
Света Петка’. Додипломските студии ги завршила со просек - 9,65, а сега е на постдипломски студии.
За време на студирањето учествувала на курсот за проектирање на бетонски конструкции
во Брно, Чешка и на Регионалниот конгрес за
студенти од Геотехнолошките факултети - Георекс 2011 во Тузла, Босна и Херцеговина .
„Имајќи го во предвид фактот што мојот
татко е градежен инженер, уште од мали
нозе бев опкружена со теми поврзани со професијата која сега е и моја. Не беше тешко
да се согледа дека градежното нженерство
е професија каде е потребна голема доза на
креативност, постојат многу предизвици и
каде клучна е отвореноста кон свежи идеи,
најновите достигнувања, технологии, можни
решенија, добрата комуникација и тимската
работа во која секој може да ја вметне индивидуалноста“.
18
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ДАРКО МАРТИНОВИЌ
Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство, Скопје

Роден на  29 ноември 1989. Дипломирал во јуни
2012 на тема: „Ки-през, кинект апликација за
контрола на презентација“.
За време на студирањето   имал успешно изработени проекти, бил дел од организацискиот одбор на домашни и меѓународни настани
и конференции и дел од наставниот кадар за
одржување на лабораториски вежби за предметите на факултетот
„Уште од моето прво запознавање со компјутерот, почувствував некоја посебна енергија,
некоја невидлива сила која ме привлекуваше.
Нема да го заборавам периодот кога започнав
да ги пишувам моите први програми. Кога за
првпат го открив вистинското значење на
зборот информатика и програмирање, сфатив
колку креативна и забавна може да биде оваа
професија. И со отворање на секоја нова, мала
врата, откривав нови работи кои се уште не
ги знаев и со нетрпение сакав да ги научам.
И така, по секоја успешно одиграна борба,
сфаќав дека тоа ќе ме води, тоа сакам да го
работам и се надевам дека ќе бидам успешен“.
Инженерство - мај 2013
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БЛАГИЦА ТРАЈЧЕВСКА
Машински факултет, Скопје
Родена на   12 декември 1988 во Охрид. Дипломирала на 8 јули 2011, на тема “Моделирање и симулација на двочлен манипулатор
со Matlab/Simulink програмскиот пакет и определување на позиционата грешка”.
Била стипендист на Фондацијата „Д-р Димитар Стамболиев“ и демонстратор при Институтот за механика на Машинскиот факултет.
„Интересот за природните науки ме следи
уште од моето најрано образование. Посебно место тука имаа проблемите од полето
на математиката. Можеби за тоа, до некој
степен придонесоа и родителите, не пропуштајќи да ми укажат дека решавањето
задачи е важно во процесот на изградување
на личноста, во стекнување на знаење и
умешност што полесно да се решаваат проблемите што стојат пред мене од било која
област.
Смерот Мехатроника што го запишав на
Машинскиот факултет, и проблемите што
ги третира во полето на роботиката, ме
привлекуваа и значеа нешто ново, нешто
непознато.... Сакав да се среќавам со нови
и непознати светови, да студирам нешто
што ќе ми причинува задоволство, и ќе ми
дава поттик за понатамошна работа. Работев беспрекорно, оддавајќи му подеднакво
значење на секој предмет и на секоја проблематика во текот на студирањето. Успехот
си дојде сам по себе“.  

АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВСКИ
Технички факултет, Битола
Роден на 05 март 1989. Дипломирал на 30 септември 2011 на тема „Проектирање на улично
електрично осветление“
„Можностите за иновативност, креативност, самодокажување, потребите од тимска работа на струката, како и нејзината
обемност, неограниченост и неопходност од
стручност и постојано следење на новитетите и модерната технологија, ме привлекоа кон оваа професија“

Инженерство - мај 2013
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МАРИЈА СТОЈОВСКА
Факултет за дизјан и технологии на мебел и
ентериер, Скопје
Родена на 17 август 1988. По полагањето на
последниот испит во јуни 2011, заминува во
САД, за потоа да дипломира на 30 март 2012,
на тема „Женската популација во менаџирањето на мали бизниси“
Била првенец на генерацијата, со просек 9,44.
„Креативноста која може да се изрази низ
оваа професија беше клучна за мојот избор.
Пред се, предизивк е кога идејата што си ја
замислил, минува низ целиот процес на реализација, а ти самиот си дел од тоа“.

„ИНЖEНЕРСКИ
ПРСТЕН“
2013
Млади
инженери

ВЛАТКО ПЕШНАЧКИ
Факултет за шумарство, Скопје
Роден на 28 септември 1987 во Пехчевo.   Дипломирал на  10 мај 2012 на тема: „Одгледувачки и обновителни карактеристики на буковобел боровите шуми во шумскостопанската
единица ,,Малешевски планини“.
За време на студирањето учествувал на студентски симпозиуми во Србија и Бугарија.
Инженерство - мај 2013
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ЧЕСТИТКА ОД ФЕАНИ

Успех за

почит!

„Десетгодишнина од било кој
настан е огромно достигнување, но
наградата „Инженерски прстен“,
се чини, ги комбинира најважните
карактеристики на иницијативите
во заедницата“, се вели во
поздравното обраќање на челникот
на ФЕАНИ, Рафаел Алер

К

организации, сите ние се соочуваме со
слични предизвици денес: регулација и
дерегулација на професијата, создавање
вредности за членовите, олеснување
на нивната професионална мобилност,
влијаејќи на прегледот на образовниот и
академски курикулум...

ако претседател на FEANI, најсеопфатната Европска инженерска
федерација, особено сум почестен што Инженерската институција на Македонија ме замоли да се обратам по повод 10-годишнината од церемонијата „Инженерски прстен“. Жалам што
поради други, претходно испланирани
обврски, нема да бидам со Вас и нема да
бидам дел од оваа најважна свеченост.
Десетгодишнина од било
кој настан е огромно достигнување, но наградата
„Инженерски
прстен“,
која е свечено организирана од Инженерската
институција на Македонија, се чини, ги комбинира најважните карактеристики на иницијативите
во заедницата: одговара
на локалните академски
достигнувања и има капацитет да ги стимулира
младите
дипломирани
студенти. И што е уште
поважно, се чини, ја стимулира ефективната вклученост во инженерската заедница.

Дел од величината на Инженерската
институција на Македонија, исто така,
е нејзината способност да се вклучи во
интернационализмот,
т.е. својата работа да ја
изведува преку националните граници. За пофалба и награда е фактот што во Европа, многу
национални инженерски
федерации станаа постепено свесни за основите и сфатија дека
заедничката работа вреди, дека колективното
делување помага во постигнувањето на целта
во професионализмот.
Односот меѓу земјитечленки и Федерацијата,
може да се засили само
со комбинација и единство.

Прославата на десетгодишнинана на доделувањето на наградата е
извонредно
достигнување и успех за кој веројатно не ни сонувале
луѓето кои своевремено
ја започнале манифестацијата за доделување на
„Инженерскиот прстен”.
Иако настанот е вреден
за прославување, исто така, добро е да
се запамети дека почетокот не бил лесен.
И во FEANI, организацијата, која сум привилегиран да ја водам, минатата година
прославивме 60-годишен јубилеј, па знам
дека значајните годишнини претставуваат можност да се одбележат достиг-

нувањата и влијанието на
нашите услуги врз инженерите. Значајниот јубилеј е,
исто така, ден кога признаваме каде сме
биле и каде еден ден ќе го направиме
следниот чекор во исполнувањето на нашата визија и доставувањето на нашата
стратегија за развој. Како професионални

Горд сум да Ви се придружам во чествувањето на сите млади ин
женери кои денес го
примаат „Инженерскиот
прстен“ и на оние кои
го добиле признанието
пред нив, со исполнувањето на основната
мисија во своето срце и
душа - да се брани и да
и се служи на инженерската професија!
Rafael Aller,
претседател на Европската федерација на
национални инженерски асоцијации - FEANI
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Досегашни ДОБИТНИЦИ 2004 – 2012

2004

Емилија Софеска

Архитектонски факултет

Александра Златеска

2005
Ана Ивановска

Архитектонски факултет

Градежен факултет

Блерим Бајрами

Градежен факултет

Соња Филипоска

Електротехнички факултет

Марија Ефнушева

Електротехнички факултет

Звезда Богевска

Факултет за земјоделски науки и храна

Земјоделски факултет

Димитрија Сековски

Интердисциплинарни студии по
инженерство на животна средина

Билјана Стојковска
Кузмановска

Машински факултет

Александар
Ивановски

Интердисциплинарни студии

Даме Димитровски
Јелена Остојиќ

Технолошко металуршки факултет

Александар Костиќ

Машински факултет

Никола Мијаковски

Технички факултет Битола

Дејанчо Георгиев

Технолошко металуршки факултет

Глигорчо Радински

Шумарски факултет

Весна Нечовска

Технички факултет Битола

Рударско геолошки факултет Штип

Далиборка Ристевска

Шумарски факултет

Валентина Стојчева

2006

Јасна Стефановска

Архитектонски факултет

Стевчо Митовски

Градежен факултет

Тања Мициќ

Факултет за земјоделски науки и храна

Елена Томовска

Технолошко металуршки факултет

Иван Чорбев

Електротехнички факултет

Кристина Јакимовска Машински факултет
Александра
Димитриевска

Шумарски факултет

Биљана Цветановска

Технички факултет Битола

2007
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Никола Стакинов

Архитектонски факултет

Дарко Наков

Градежен факултет

Симеон Милевски

Факултет за земјоделски науки и храна

Тијана Кајџиева

Технолошко металуршки факултет

Марјан Делипетров

Рударско геолошки факултет Штип

Катерина Ташкова

Електротехнички факултет

Мите Томов

Машински факултет

Михаел Кашовски

Технички факултет Битола

Драгица Ѓуровска

Шумарски факултет

Инженерство - мај 2013

2008
Катерина Банџо

Факултет за земјоделски науки и
храна

Бранислава Ѓорѓевиќ

Архитектонски факултет

Бојан Јованоски

Машински факултет

Бојан Симовски

Шумарски факултет

Гоце Тасески

Градежен факултет

Емилија Тошиќ

Технолошко металуршки факултет

Кире Триводалиев

Факултет за електротехника и
информациски технологии

Зоран Трпески

Технички факултет Битола

Млади инженери

2009
Ѓорѓи Маџаров

ФЕИТ

Миле Орешковиќ

ФЕИТ

Марјан Џидров

Машински факултет

Дејан Илиевски

2010

Стојан Трајановски

Факултет за електротехника и
информациски технологии

Катaрина Тројачанец

Факултет за електротехника и
информациски технологии

Шумарски факултет

Јована Јованова

Машински факултет

Снежана Цветковска

Технички факултет Битола

Филип Здравески

Машински факултет

Лилјана Божиновска

Градежен факултет

Јасмина Палашевска

Шумарски факултет

Катерина Почепова

Архитектонски факултет

Елизабета Делиоска

Технички факултет Битола

Катица Панзевска

Факултет за земјоделски науки и храна

Цветанка Филипова

Градежен факултет

Игор Мицовски

Технолошко металуршки факултет

Елена Пазарџиевска

Архитектонски факултет

Александар Крстев

Факултет за рударство, геологија и
политехника Штип

Марија Мирчевска

Факултет за земјоделски науки и храна

Стефан Кувенџиев

Технолошко Металуршки факултет

Ванчо Аџиски

Факултет за природни и технички
науки Штип

2011

Александра Каневче

Факултет за електротехника и
информациски технологии

Бојан Митровски

2012

Петар Крстевски

Факултет за електротехника и
информациски технологии

Технички факултет Битола

Таско Смилески

Машински факултет

Елеонора Ангеловска

Машински факултет

Сања Величковска

Шумарски факултет

Марија Милошевска

Архитектонски факултет

Ева Думкова

Технички факултет Битола

Марија Смиљановска

Шумарски факултет

Бојан Пеливановски

Градежен факултет

Соња Бачева

Земјоделски факултет

Ирена Ристовска

Архитектонски факултет

Симона Марковска

Градежен факултет

Никола Трајковски

Факултет за земјоделски науки и храна

Елена Камчева

Технолошко металуршки факултет

Тина Кочова

Технолошко металуршки факултет

Трајче Бошевски

Факултет за природни и технички
науки Штип

Јорданка
Николовска

Факултет за рударство, геологија и
политехника Штип

Стојанче Панов

Факултет за информатика Штип

Теа Бошковска

Факултет за дизајн и технологии на
мебел и ентериер

Бојана Котеска

ФИНКИ
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ПРИКАЗНИ СО ПОВОД

„ПРСТЕНОТ“ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КАРИЕРА

Исполнување нa

сништата
од студиите

Од 2004, секоја година
„Инженерскиот
прстен“ од рацете
на претседателите
на Македонија, го
добиваа по осум до
дванаесет најдобри
млади дипломирани
инженери.
Покрај портретите
на десетемина
годинешни
добитници, решивме,
деветмина лауреати
од доделувањата
(2004-2012), за
овој свечен број
на „Инженерство“
да ни ја раскажат
својата приказна за
развојот на кариерата
по освојувањето на
признанието...

30
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Д-Р МАРИЈА КАЛЕНДАР
Факултет за електротехника и
информациски технологии, Скопје

„Десет години потоа!   Денес, како доцент
на Институтот за компјутерска техника и
информатика на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје,
би можела да кажам дека голем дел од
приказната – сон, која започна со крајот на
моите студии, е исполнета! Работам тоа што
навистина најмногу ме исполнува, но секогаш, имам и весела оаза каде можам да се
скријам во прегратките на моето семејство  
-  Игор и Горјан (5,5), Катја (4)..
Дипломирав како првенец на својата генерација, во март 2002, со сите почести и награди од Факултетот и Универзитетот. Меѓу
сите тие признанија, „Инженерскиот прстен“ ми е едно од најдрагите, особено затоа
што бев меѓу првите на кои ова признание
им беше доделено.
А мојот сон? Мојот сон беше да работам на
факултет и да искористам еден од најголемите мои таленти – желбата за работа со
луѓе (студенти) и способноста да пренесам

знаење! Оваа моја желба и напорната работа за време на студиите, беше препознаена
од тогашните мои професори, денес - колеги, кои ми овозможија понатамошното образование и професионална надградба да
ги стекнам токму на ФЕИТ. Магистерскиот
труд го одбранив во 2007, додека докторската дисертација во 2011 година.
И денес, по секој добро одржан час со многу позитивна енергија и повратна врска од
студентите кои имаат огромна желба да
го впијат тоа знаење, денот ми е секогаш
„светол“.  И се уште најголемо признание за
мене е секое слушнато - „Е сега конечно ми
е јасно!“ од моите студенти, како и позитивните коментари за мојата работа, што понекогаш ќе го најдат патот до мене.  
Но, сепак, мој најголем „докторат„ и среќа во
животот се моите Горјан и Катја кои направија сите тешкотии, проблеми и откажувања
што ги бара мојот професионален ангажман,
да изгледаат повесели“.

М-Р СТЕФАН КУВЕНЏИЕВ
Технолошко - металуршки факултет, Скопје

„Добитник сум на „Инженерскиот прстен“ во 2010. По завршувањето на
додипломските студии, ги запишав и
со среден просек – 10, ги завршив и
постдипломските студии на насоката
Инженерство на животна средина на
мојот матичен факултет. Поголемиот дел
од магистерската тема беше сработен на

Универзитетот БОКУ во Виена, Австрија.
По успешната одбрана на магистерскиот
труд, во фаза на изработка е мојот докторат, чиј експериментален дел е сработен при Технолошкиот факултет во Нови
Сад, Србија.
Првото вработување ми беше во
„Johnson Matthey“ во Скопје а потоа ра-

М-Р БОЈАН ПЕЛИВАНОВСКИ
Градежен факултет, Скопје

“Инженерскиот прстен го добив минатата година. По завршувањето на
додипломските студии, добив престижна стипендија од фондација на
германската Влада, за да го продолжам своето образование на еден од
најиновативните универзитети во Германија, Хамбург - за третман на отпадни води и вода за пиење. Како еден
од најуспешните студенти во текот на
магистерските студии по инженерство,
добив можност и стипендија на друга германска фондација, да запишам

истовремено уште едни магистерски
студии на реномираната бизнис школа
во Хамбург, со специјалност бизнис,
менаџмент и претприемништво. Во текот на студиите за бизнис и претприемништво, бев награден со Признание
на “Лиебих Фондација” како еден од
студентите со највисок просек. Покрај
студирањето, бев дел од тимот што на
бизнис натпреварот организиран од
Aurubis Group (најголем произведувач
и преработувач на бакар во Германија)
ја освои првата награда.

ботев во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, при
Дирекцијата за нафта, нафтени деривати и гас, се до моето вработување како
помлад асистент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје на група
од девет инженерски предмети.
Својата иднина ја гледам како професор
на Технолошко-металуршкиот факултет“.

Во Германија основав фирма со тим со
неколку Германци, а бизнис-планот за
фирмата е веќе награден со прва награда на Интернационалниот бизнис
предизвик, организиран од Јакобс
Универзитетот. Тие средства се и првиот капитал за фирмата.
Во моментов, живеам во Дизелдорф и
работам за една австриско-германска
корпорација за технологии на третман
на води, и го подготвувам докторатот.
Идејата да работам докторат во корпорација е поради желбата се уште
да се надградувам, а притоа, да имам
допир со праксата низ запознавање на
германската корпорациона култура.
Истовремено, одговорен сум за пилотпроект за изградба на фабрика за вода
во Зрењанин, Србија и се надевам дека
еден ден ќе бидам во можност - своето
искуство да го имплементирам на сличен проект и во Македонија. Тоа е цел
за која вреди напорно да се работи“.
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ПРИКАЗНИ СО ПОВОД

М-Р ЈАСНА СТЕФАНОВСКА
Архитектонски факултет, Скопје
„За постигнатиот успех во текот на студиите ги добив наградите ,,26 јули - Френк
Менинг”, наградата на Универзитетот
,,Св. Кирил и Методиј” за најдобар дипломиран студент на Архитектонскиот факултет и  ,,Инженерскиот прстен” во 2006.
Веднаш, по дипломирањето, заминав на

М-Р БОЈАН СИМОВСКИ
Шумарски факултет, Скопје
Добитник сум на „Инженерскиот прстен“ во 2007. Роден сум на 4 октомври

БИЉАНА СИМОНОВСКА
Технички факултет, Битола
„Добитник сум на Прстенот во 2006,
откако дипломирав со средна оценка
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постдипломски студии на Факултетот за
архитектура при Техничкиот универзитет
во Делфт, Холандија, каде двегодишните
студии од областа на урбанизмот ги завршив со највисоки почести (Cum Laude)  и
добив плакета од ректорот на универзитетот д-р Фокема.
По завршувањето на постдипломските
студии, се вработив во едно од  светски
најпрестижните и најпознатите бироа
за урбанизам и пејзажна архитектура, West8 Urban design and landscape
architecture, во кое работев до почетокот
на 2010 година. Во ова студио работев
како архитект и урбан дизајнер, на проекти за повеќе градови во Холандија,
Шпанија, Белгија и Ирска, стекнувајќи
огромно искуство и знаење од областа
на урбанизмот и пејсажната архитектура.
Во 2010 година решив да се вратам во Македонија и стекнатите знаења од Холандија да ги пренесам на следните генерации

архитекти. Својата професионална кариера
ја продолжив како асистент во Институтот
за урбанизам на Архитектонскиот факултет во Скопје, каде работам и денес. Паралелно со мојата работа како асистент,
моето професионално образование го
продолжив на Универзитетот во Љубљана,
Словенија, каде сум запишана на докторски студии на Факултетот за архитектура и
моментално работам на мојата докторска
дисертација од областа на урбанизмот под
менторство на професорот Кожељ.
Добивањето на сите награди, меѓу кои
и на ,Инженерскиот прстен”, за мене се
голема чест и лична награда за постигнатите резултати во текот на студирањето, но и обврска да продолжам во своето
професионално и научно изградување.
Искрено се надевам дека во иднина ќе
постои поголем интерес и грижа за идните
генерации одлични студенти - своето место да го најдат во Република Македонија“.

1982 година во Скопје. Дипломирав на
Шумарскиот факултет во Скопје, на насоката озеленување и унапредување на
животната средина, со среден успех на
студиите 9,02.
Бев демонстратор, а од октомври 2007
година и помлад асистент-приправник
на наставната програма ботаника и
дендрологија. Во 2007/2008 година се
запишав на постдипломски студии на
Шумарскиот факултет за дендрологија и
фитоценологија. Од септември 2009 година сум помлад асистент на наставната
програма ботаника и дендрологија. Во
2011 година ја одбранив магистерската
работа „Дендрофлористички карактеристики на Националниот парк ‘Мавро-

во’“, со среден просек на студии - 10.
Набргу потоа бев избран за асистент на
наставната програма ботаника и дендрологија, а кон крајот на 2011 година ја
пријавив темата за докторска дисертација „Природни сукцесии во шумите од
Националниот парк ‘Маврово’“.
Имам ангажмани и на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер
и на Факултетот за земјоделски науки
и храна во Скопје. Како соработник со
други автори, сум учествувал во изготвувањето на повеќе меѓународни и национални научни и стручни трудови, сум
бил учесник во неколку меѓународни и
национални проекти и раководител на
еден од нив“.

9,69 и станав машински инженер на
Техничкиот факултет на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ во Битола.
Најпрвин се вработив како конструктор во ДООЕЛ „ФОД“, фирма која работеше на одржување на машинската
и електро-опрема за рудникот и термоелектраната во РЕК – Битола. Потоа, во истата фирма бев референт во
техничката комерција. Од јули 2008, се
вработив како конструктор-технолог
во ДОО „Метеорит“ од Битола, која
изработува челични конструкции. Во
истата фирма, последниве две години
сум на работното  место - раководител
на проектирање и технологија и оснoв-

ни задачи ми се планирање и поделба
на работата за проектирање и технологија, изработка на спецификации за
нарачка на материјал, изработка на
кројни скици и програми за сечење, изработка на техничка документација за
производство и за монтажа.
Сум учествувала во бројни проекти за
производство на челични конструкции,
за антикорозивна заштита, транспорт и
монтажа.
Од ноември 2012 сум на вториот циклус
студии по машинство - Конструктивно
машинство и НУМА, на Техничкиот факултет во Битола.

Д-Р ДАМЕ ДИМИТРОВСКИ
Машински факултет, Скопје
„Добитник сум на „Инженерски прстен“
за 2005 година. Уште за време на студиите остварив неколку научно-истражувачки престои во Германија, Турција и Ср-

Д-Р МАРЈАН ДЕЛИПЕТРОВ
Рударско-геолошки факултет, Штип
„Инженерскиот прстен го добив во 2005.
На Рударско-геолошкиот факултет во

Д-Р БИЉАНА
КУЗМАНОВСКА
Факултет за земјоделство
и храна, Скопје

бија и станав стипендист на Светската научна организација WSО со истражувања
за употребата на биогасот како погонско
гориво. Во 2005 година се вработив како
помлад асистент на Машинскиот факултет на Институтот за термотехника и термоенергетика. Во 2006 година ги завршив
постдипломските студии со просек 10 и ја
одбранив магистерската работа „Употреба на природен гас во термоенергетските
постројки заради намалување на загадувањето на воздухот во урбана средина“.  
Во 2010 година ја одбранив и докторската дисертација „Оптимизирање на примената на нефосилни алтернативни горива
кај мобилните загадувачи преку анализа
на нивните емисии“.
Сум остварил повеќе научни и стручни престои во странство: во   Германија,  

Данска, САД (шестмесечен истражувачки
престој),   Босна и Херцеговина, Турција,
Грција... За време на студискиот престој
на Универзитетот Вандербилт во Тенеси,
САД, поддржан од Американската агенција за образование (програмата ЈФДП),
истражував и работев во лабораторијата
за согорување и одржав неколку предавања од областа на согорувањето.
Во струката работам и како претседател
на Техничкиот комитет за гасна техника
при Институтот за стандардизација на
Република Македонија, претседател на
Институтот за гасна техника ИГАС од
Скопје и стручен надворешен соработник на Институтот за гас од Сараево...
Во моментов  работам на Машинскиот факултет, како наставник во звањето доцент,
сопруг сум на Ана и татко на Ангела“.

Штип, на смерот за геологија - оддел за
геофизика, дипломирав со посечна оценка 9,26. Во 2005 година се запишав на
постдипломски студии на катедрата за
геофизика и по успешно положените испити со просек 9,75, ми беше прифатена
магистарската тема „Геомагнетно поле
на Република Македонија“. Магистрирав
во 2007 година и пријавив докторат на
Природно-математичкиот факултет во
Скопје, на Институтот по физика. Во 2011
успешно го одбранив докторскиот труд
„Структура на геомагнетното поле на
територијата на Република Македонија“.
За време на студирањето учествував во
повеќе научни и апликативни проекти,
меѓу кои од посебно значење е учеството
во Темпус-проектот “Геомагнетни мерења

и стандарди за квалитет“ и НАТО-проектот “Нови податоци за магнетното поле во
Република Македонија за зголемување на
сигурноста на аеродромите“. Бев учесник
во подготвоките на неколку меѓународни
проекти ФП7 “Изградба на геомагнетна
обсерваторија и магнетно-сеизмички истражувања  во  Република Македонија“.
Во 2007 година бев избран за помад
асистент на РГФ во Штип, а во 2010 во
звањето асистент. Сега сум вработен
како доцент на универзитетот “Гоце
Делчев“ во Штип, на Факултетот за природни и технички науки, на Институтот
за геологија, на катедрата за геологија
и геофизика.
Имам објавено повеќе од 30 трудови во
списанија и на симпозиуми“.

„Инженерскиот прстен го освоив во
2004, кога веќе бев вработена   како
помлад асистент на група предмети по
фитопатологија на факултетот на кој дипломирав и интензивно работев на магистерскиот труд. Добивањето на Прстенот беше признание за успехот за време
на студирањето, но истовремено и поттик, односно предизвик за постигнување
понатамошни успеси.   Во ноември 2006
го одбранив магистерскиот труд „Проучување на можностите за сузбивање на
причинителот на пламеницата на лозата
во лозови насади во услови со и без наводнување“. Во 2011 ја одбранив докторската дисертација на тема „Проучу-

вање на Botrytis cinerea – причинител на
сивото гниење на доматот во заштитени
простори и мерки за негово сузбивање“.
Од март 2012 сум доцент по фитопатологија  на ФЗНХ.
Во текот на моето десетгодишно работно искуство, имам остварено поголем број студиски престои во странство
(САД, Хрватска, Грција, Бугарија, Србија)
и учества на домашни и меѓународни советувања, симпозиуми и конгреси. Сум
објавила дваесетина трудови во домашни и странски списанија со фактор на
влијание.
Сопруга сум и мајка на две деца, на
возраст од 12 и 5 години“.
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ПОДДРШКА НА ЦЕНТРАЛНО-ЕВРОПСКАТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДРЖАВИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Професор д-р Христина Спасевска, генерален секретар на ИМИ

Соработка за производство
на зелена енергија
Инженерската институција на Македонија досега беше носител на неколку
активности, финансирани од ЦЕИ, за промовирање на производството на зелена
енергија во регионот. Во рамките на јубилејниот настан „Инженерски прстен“,од
2 до 5 јуни, ќе се одржи конференција на тема „Улогата на ЦЕИ за зголемување
на соработката на земјите од Западен Балкан за прозводство на зелена
енергија“, на која ќе присуствуваат учесници од девет земји

Ц

ентрално-европската иницијатива –
ЦЕИ веќе дваесет години се наметнува како една од најстарите и најреномирани регионални организации
во Југоисточна Европа. Иницијативата за регионална соработка во Централно-европскиот
регион е формирана под името “Quadragonale”
на состанокот на потпретседателите на влади
и на министрите за надворешни работи   на
Австрија, Италија, СФР Југославија и Унгарија
во Будимпешта, во ноември 1989 година. Оваа
иницијатива е покрената од Италија, со цел
да ги согледа можностите за економска соработка меѓу четирите држави кои припаѓаа на
различни блокови и движења: Италија како
членка на НАТО, Унгарија како членка на Варшавскиот пакт,
неутралната Австрија и  СФРЈ како неврзана земја.
За време на нејзиното постоење, од 1989 година, до денес,
ЦЕИ преку премиерските и министерските состаноци на земјите-членки, усвоените документи на овие состаноци и мерките
превземени за нивна имплементација, успеа да обезбеди меѓународен рејтинг и престиж. Како резултат на тоа, ЦЕИ сега има
18 земји-членки: Албанија, Австрија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Чешка, Хрватска, Унгарија, Италија, Молдавија, Македонија, Полска, Романија, Словачка, Словенија,
Украина, Србија и Црна Гора.
Основна цел на ЦЕИ е да им помогне на земјите-членки во интензивирање на нивната меѓусебна соработка, во нивниот развој и остварување на транзиционите и интегративните процеси
во нивното приближување кон ЕУ и НАТО. Една од главните
цели е поразвиените земји, кои се истовремено членки или
се поблиску до ЕУ, да им помогнат на помалку развиените во
нивното приближување кон ЕУ. Со оглед на поголемата вклученост во ИПА инструментите на ЕУ, ЦЕИ е одлична можност
- државите кои се аспиранти, кандидати и на слично ниво на
приближување кон ЕУ, да соработуваат и да го користат и овој
дополнителен регионален инструмент за алокација на средства од најразлични области.
ЦЕИ располага со Фонд за финансирање на проекти, Солидарен фонд, Фонд за трансфер на знаење, Фонд на ЕБРД и со
други средства. Солидарниот фонд е наменет за земјите со посебни потреби, односно, земјите членки на ЦЕИ, кои се уште не
се членки на ЕУ. Во 2003 и 2004 година се одобрени три големи

донации од ЦЕИ за Република Македонија: дополнителни средства од 600.000 евра за продолжување на активноста на Бизнис деловниот центар за мали и средни претпријатија, 250.000 евра
за проектот за регионални патишта (Коридор 10)
и 350.000 евра за реконструкција на аеродромите
во Скопје и во Охрид. Во 2005 година, од ЦЕИ се
обезбедени средства за проектот за доизградба
на железничката пруга за Коридорот 8 за трите
земји – Република Македонија, Бугарија и Албанија.  Од ноември 2005 до ноември 2006, одобрени се средства за техничка помош за системите
за авионавигација во Република Македонија и
средства од Фондот за финансирање за проекти
од областа на културата, младинската соработка и туризмот
(семинари, работилници, конференции).
Генерално, во изминатиов период ЦЕИ е значаен партнер на
македонскиот граѓански сектор, голем број проекти од најразличен домен добија своја поддршка и истите остварија широка
регионална презентација и промоција на Република Македонија како реален еворопски партнер.
Инженерската институција на Македонија досега беше носител
на неколку активности, финансирани од ЦЕИ, за промовирање
на производството на зелена енергија во регионот. Во 2008 и
2011, во Скопје се одржаа конференции на тема „Сончевите ќелии – предизвици за производство на зелена енергија“.
Годинава, од 2 до 5 јуни, во рамките на јубилејниот настан
„Инженерски прстен“, ќе се одржи конференција на тема „Улогата на ЦЕИ за зголемување на соработката на земјите од Западен Балкан за прозводство на зелена енергија, на која ќе
присуствуваат учесници од   девет земји - Албанија, Италија,
Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Србија и
Словенија. Овој настан е резултат на високото ниво на соработка со ЦЕИ - Секретаријатот во Трст, со кој во изминатиов
период е изградена одлична комуникација. Основните цели на
Конференцијата се промовирање на политиките на ЦЕИ за производство на зелена енергија, како и презентирање на националните стратегии и политики во таа област. Конференцијата
ќе овозможи размена на искуства на експертите и зајакнување
на соработката помеѓу земјите од Западен Балкан.

Инженерство - мај 2013

35

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА FEANI
МладиВО
инженери
СКОПЈЕ

Признание за
резултатите на
Инженерската
институција на
Македонија

Е

вропската Федерација на национални инженерски ссоцијации FEANI е федерација на професионални инженери која ги обединува
националните инженерски здруженија од
32 европски земји. На тој начин, FEANI ги
претставува интересите на над 3,5 милиони професионални инженери во Европа!
Федерацијата се бори за единствен глас
за инженерската професија во Европа и
има за цел да го афирмира и развива професионалниот идентитет на инженерите.
Преку своите активности и услуги, особено
со воведувањето на професионалната титула - EUR ING, Федрацијата има за цел да
го олесни меѓусебното признавање на инженерските квалификации во Европа и да
ја зајакне позицијата, улогата и одговорноста на инженерите во општеството. Генералниот секретаријат на FEANI кој управува со активностите на федерацијата, се
наоѓа во Брисел од крајот на 1997 година.
Благодарение на одличната соработка
на ИМИ со FEANI, во 2012 година, статусот привремена прераснува во постојана
членка. Позитивниот впечаток што   ИМИ
го остави врз челниците на FEANI, беше
причина предлогот на претседателот на
ИМИ, господинот Александар Димитров,
Генералното собрание на FEANI за 2013
да се одржи во Скопје, да се прифати со
воодушевување, особено од Генералниот секретар на FEANI, господинот Dirk
Bochar.
Тема на годинешното Генерално собрание
ќе биде високото образование и инженерскиот кадар во Европа.

Особено внимание на Собранието во Скопје ќе биде посветено на Инженерската
картичка. На почетокот на годинава, Инженерската институција на Македонија
потпиша договор со FEANI за издавање на
Инженерската картичка во Македонија.

Инженерска картичка
Инженерската картичка е професионална
картичка за која кандидатoт доброволно
аплицира и за која поврзаниот запис може
да најде во Националниот инженерски
регистар. Картичката има стандарден
и препознатлив формат. Националниот
регистарски комитет, со одобрение од
FEANI предлага прием во Националниот
инженерски регистар, за документирање
на релевантните квалификации за инженерската професија, за потоа, Националниот извршен партнер официјално да ја
издаде картичката.

Интересот на
Инженерската
институција на
Македонија за
влез во европското
семејство на
инженери датира
од поодамна, за во
2010 година, да се
реализира желбата
и ИМИ да стане
привремена членка
на Европската
Федерација на
национални
инженерски
асоцијации – FEANI.
По позитивниот
впечаток што
ИМИ го остави
врз челниците на
FEANI, предлогот
на нејзиниот
претседател
Александар
Димитров,
Генералното
собрание на FEANI
за 2013 да се
одржи во Скопје,
беше прiфатен со
воодушевување.
Особено внимание
на Собранието во
Скопје ќе биде
посветено на
Инженерската
картичка

Инженерство - мај 2013

37

На предниот дел од Инженерската
картичка се запишани следните податоци:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Презиме
Име на носителот на ИК
Датум и место на раѓање
Датум на издавање и датум кога
картичката истекува
Име на организацијата/
асоцијацијата во која членува
носителот на ИК
Регистарски број
Потпис
Квалификации

услов за добивање на Инженерската картичка. Дипломирани студенти
без професионално искуство може
да стекнат Инжинерска картичка.
Услов за добивање на “B” ознака, е
успех од Категоријата А.
Постојат три категории:
B1 - вработени во приватни
претпријатија
B2 - вработени во јавна служба
B3 - самовработени
Националниот регистарски комитет одлучува за ознаките   B1, B2
и B3 врз основа на документите доставени од страна на барателот.
Услов за доделување на B1, B2 и B3
во Инженерската картичка е доказ
за најмалку две години акумулирано професионално искуство во било
која од категориите.
Националниот регистарски комитет ќе развие листа врз основа на
референтните случаи. Кандидатите
треба да достават работна референца од работодавачот и сертификати.

Признавање на Континуиран
професионален развој (КПР)

Класификацијата на студиски програми во областа на инженерството
е ориентирана кон новиот Европски
систем за високо образование, т.н.
Болоњски систем. Составен е од три
категории кои соодветствуваат со
трите циклуси на системот:
А1 - одговара на првиот циклус
А2 - одговара на вториот циклус
А3 - одговара на третиот циклус на
студии
При тоа, А1 - претставува ознака
за   диплома во областа на инженерството на универзитетите, А2 означува магистер по инженерство
на универзитетите, а А3 е ознака за
докторски студии.

Признавање на
професионално искуство
Професионално искуство («B”) не е
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Документите за КПР не се потребни
за добивање на Инженерската картичка, но можат да бидат поднесени
од страна на барателот. КПР може
да ги покрие техничките и интердисциплинарните теми. Сите технички
квалификациски мерки кои служат
за одржување и развој на инженерската надлежност се признаваат
како КПР.
Постојат три категории:
C1 - специјалист со обука/семинар
со сертификат за посетеност
C2 - специјалист со обука/семинар
со завршен испит
C3 - КПР-програма со испитување и
степен (на пример инженер за
заварување)
Услов за документирање на C1 на
Инженерската картичка е доказ за
најмалку три КПР - обуки и семинари.
Листата може да биде развиена и од
страна на Националниот регистарски комитет.

Во продолжение е
прикажан извадок од
Регистарот на инженери
Презиме
Име
Датум на раѓање
Место на раѓање
Датум на издавање (на картичката)
Во кое здружение членува носителот
на ИК
Регистарски број
Лични податоци
Адреса
Држава
Телефон
Националност
Во професионалниот дел има податоци за:
Академски студии
Прв циклус студии
Академски назив
Датум
Факултет
Универзитет
Категорија
Професионално искуство
Период
Вработен во
Функција
Област на работа
Категорија
Понатамошнна едукација
Период
Назив
Понудувач
Категорија
Период
Назив
Понудувач
Категорија
Инженерската институција на Македонија ќе почне да ја издава Инженерската картичка по исполнувањето на обврските потребни за остварувањето на целта.

www.engineer.org.mk
www.engineer.org.mk
www.engineer.org.mk
www.engineer.org.mk

