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ЗА ПОТОМЦИТЕ

В

о Скопје, граѓаните кои се
ранобудни, наутро можат да
ги слушнат птиците... како
кашлаат. Овој афоризам не
е далеку од вистината бидејќи многу
од мерењата на воздухот, водата и
почвата, и во Скопје, и во многу други
места во Македонија  (како и во светот) покажуваат дека се надминати
максимално дозволените граници за
загадувачките материи.  
Дишењето чист воздух, пиењето чиста
вода и консумирањето на незагадена
храна, стануваат привилегија или на
најбогатите, или на најсиромашните.
Првите, заради богатството кое им
овозможува да вложат во заштитата
на животната средина, вторите, заради тоа што се уште не се соочиле
со современите развојни тенденции.
Ние, „третите“, кои живеме во земји
во развој сме соочени со потребата
забрзано да го развиваме индустриското производство, но најчесто со
постари технологии и на сметка на
забрзаната деградација на животната
средина.
Последниве децении забрзано произведувавме и трошевме течни горива,
„надвор“ од европските препораки и

регулативи, водите ги загадувавме со
исфрлање на непреработени води од
фабриките, почвата ја  загадувавме со
пестициди и со други хемикалии за да
произведеме се поголеми и поголеми
количества храна.
На крајот, сите загадени води завршуваа во реките, морињата и океаните,
а целиот загаден воздух од издувните
гасови - во атмосферата. „До вчера“,
водите и воздухот ги сметавме за неисцрпни, бесконечни волумени, кои
можат да прифатат сé и кои имаат способност за самопрочистување. Ама, не
било така, а   природата не простува!
Последниве години сме сведоци на
климатски промени предизвикани од
загадувањето на водите и воздухот
што нé опоменуваат дека секој од нас
треба да го преземе својот дел од одговорноста за некои од проблемите и
да работи на спас на веќе одамна загрозената планета. И тоа, и државните институции и поединците.
Во овој број на списанието решивме
да пишуваме за животната средина.
Секој на свој начин. Некој за водите,
некој за индустријата, некој за климатските промени... Дали за проблемите на животната средина известу-

ваме и како известуваме? Дали понекогаш се обидуваме да се оправдаме
пред сопствените граѓани? Можеби
овие граѓани денес, некако ќе ни
прогледаат низ прсти и ќе ни простат,
но нивните потомци кои треба да живеат во Скопје и во Македонија - нема.
Нема, ако им оставиме во наследство
загаден воздух, мртви реки и неплодна почва.
Нема, ако не сториме денес нешто за
нивна подобра иднина.
Нема, ако бараме оправдувања, а не
решенија.
Нема, ако ги криеме резултатите од
мерењата и имињата за виновниците.
Нема, и не треба, ако пишуваме и зборуваме, а ништо не преземаме.
Затоа, ајде да бидеме чесни, вредни
и мудри инженери. И да направиме сé
за да овозможиме живот во чиста средина, со чиста вода и со здрава храна,
а тоа да го обезбедиме и за  нас и за
потомците на нашите потомци.
Можеби, тогаш, нашите ранобудни
потомци, наутро ќе ги слушаат птиците... како пеат.
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АБДИЛАЌИМ АДЕМИ
министер за животна средина
и просторно планирање

Македонија
го следи ритамот на ЕУ!
„Процесот на приближување кон Европската унија наметна значителни
обврски во однос на зголемувањето на степенот на прилагодување на
националното законодавство, како и на зголемување на инвестициите
во животната средина, но и во процесите што треба да се спроведат
за подобрување на капацитетите, институционално преструктурирање
и зајакнување на администрацијата на централно и на локално ниво“,
вели во разговорот за „Инженерство“, министерот Адеми
• Во политичката јавност, па и во медиумите, неретко
се стекнува впечаток дека Министерството за животна средина е еден од помалку значајните ресори во
Владата. Колку Вие и Министерството во целина, придонесувате за менувањето на свеста за значењето на
заштитата на животната средина во Македонија?
- За нас како Министерство, а и за мене, како прв човек во
државата одговорен за животната средина, развивањето на
свеста за заштитата на животната средина како наша колективна одговорност, е од приоритетно значење. Ние може да
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донесуваме илјадници закони со врвен квалитет, да санкционираме и преземаме различни мерки, но ниту една од нив
нема да донесе таков резултат, каков што ќе има промената
во начинот на живеење, во начиот на работење заснован на
свесноста дека секој поединец/институција е одговорен животната средина да ја остави во онаква состојба во каква ја
затекнал пред да преземе било какво дејствие. Од таа причина, во Министерството за животна средина и просторно
планирање, функционира и посебен Сектор за комуникација
со јавноста, чија мисија е токму развивањето на еколошката
јавна свест кај граѓаните, но и кај институциите.  

АДЕМИ
Што се однесува до констатацијата дека Министерството
за животна средина е еден од помалку значајните ресори, со неа дефинитивно не се согласувам и би рекол дека
животната средина и просторното планирање, во споредба со другите ресори, не секогаш успеваат да го добијат
заслуженото место. Посебно ако се земе предвид дека во
развиените европски држави ваквите министерства се меѓу
четирите најзначајни ресори, како по процентот на буџетски средства што ги зафаќаат, така и по реализираните инвестициони програми и привлечените приватни, домашни и
странски инвестици и по различни сектори и области.   
• Иако и ЕУ констатира дека Македонија има релативно
добро усогласена регулатива за заштита на животната
средина, како ја оценувате практичната имплементација на законските обврски?
- Законската регулатива од областа на животната средина е обемна и мошне комплексна во однос на обврските
што треба да ги исполнат сите субјекти, започнувајќи од
органите на централната и локалната власт, до  правните
и физичките лица. Особено затоа што овие обврски бараат
значителни финансиски средства што треба однапред да се
испланираат и обезбедат.
Сепак, ако споредите со претходните години, сметам дека
има значителен напредок во
спроведувањето на законите. Поголем број од индустриските капацитети своето
работење го имаат регулирано со дозволи. Веќе се започнати постапките за донесување на регионални планови
за управување со отпад, по
што ќе следи и изградба на
депонии, за што ќе обезбедиме финансирање и преку
ИПА фондовите. Постапките
за оцена на влијанието врз
животната средина се спроведуваат во целост, како на
локално, така и на централно
ниво, што претставува услов
за добро управување со животната средина.
Без да ги именувам сите прашања поврзани со спроведувањето на законите, сметам
дека поради комплексноста
на легислативата, а особено
поради финансиските потреби, Македонија го следи
ритамот кој веќе го имале и
самите земји-кандидати за
ЕУ, а сега веќе членки, каде
фокусот и ставањето на акцентот на животна средина,
се потенцирал во текот на
преговорите за пристапување кон ЕУ. Затоа и сметам

дека преговорите со ЕУ, за Македонија се особено значајни
и ќе донесат голем напредок во подобрувањето на условите за заштита на животната средина.
• Во борбата со економската криза, Македонија со децении
наназад „примат“ му даваше на производството – пред
европските препораки и регулативи за заштита на животната средина, и неретко неконтролирано се загадуваа
водите и почвата со непреработени води и со пестициди...
Не само поради достигнување на европските стандарди,
дали се менува ставот во македонското општество, во
политичката елита, пред се, за важноста на наследството
што ќе им го оставиме на следните генерации?
- Одговорно можам да изјавам дека свеста за значењето за
здрава животна средина во рамките на Влада на Република
Македонија значително е зголемена што се согледува преку
порастот на ингеренциите на Министерството. Уште повеќе,
состојбите и инвестициите и во другите ресори кои имаат негативно влијание врз животната средина, можат да се унапредат токму преку фондовите за животна средина и климатските
промени. Не би ги повторувал чекорите кои самата Влада ги
презема, со што јасно ја покажува заложбата за поставување
на прашањето за здрава животна средина високо на својата
политичка агенда.
• Постои консензус за не
опходниот баланс и за тоа
дека паралелно со економс
киот развој, мора да има и на
предок во сферата на еколо
гијата. Но, има ли Македонија, како мала и сиромашна
држава, средства за заштита
на животната средина?
- Стратегијата за инвестициите
во животната средина (20092013) како и Националната
стратегија за апроксимација
2007, јасно ги утврдуваат
секторите во кои се неопходни значајни инвестиции за
услогласување со европското
законодавство како: управувањето со отпад, управувањето со водите, контролата на
индустриското загадување,
унапредување на квалитетот
на амбиентниот воздух, како
и во доменот на заштитата на
природата. За тоа се  потребни
средства во висина од околу
две милијарди евра!

Дојде момент да се
почитуваат обврските!
„Наша цел, секако не е да ги затвараме капацитетите, туку
очекуваме од нив да ги извршуваат своите економски активности, и да ги испочитуваат   роковите договорени во оперативните планови. И покрај тоа што секогаш при инсистирањето на роковите, ја имавме предвид целосната економска ситуација, социјалната заднина и позитивниот придонес
на извозно ориентираните капацитети во надворешната трговска размена, сепак, дојде моментот кога договорената и
законска обврска мора да се испочитува!“

• Според Светската здрав
ствена организација, од загаден воздух во Македонија
годишно умираат 1.300 лица.
Државата поради загадува
њето губи стотици милиони
евра, но жителите на престолнината се уште дишат за
гаден воздух, и то со концен-
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трација на честичките - ПМ10 од два до четири пати над
дозволеното! Според Локалниот еколошки акционен
план на Скопје, најголеми „емитери“ на ситен прав, се
цементната и металската индустрија, но и домаќинствата, преку користењето на огревно дрво и дизел за
ложење во домаќинствата. Што ќе преземе Министерството на овој план?
- На територијата на Република Македонија, вклучително и градот Скопје има појава на зголемени концентрации
на суспендирани честички – PM10, во текот на целата година, а особено во зимниот период. Најголем процент на
емисија на суспендирани честички со големина до десет
микрометри произлегува од производствените процеси,
производоство на топлинска енергија и согорувачки постројки во производствената индустрија и согорувањето
на горивата во автомобилите. Оваа состојба особено се
потенцира во зимскиот период, кога врз зголемувањето
на концентрацијата на овие честички влијае и затоплувањето на домовите, а влијаат и климатолошките и метеоролошките услови. Влијанието на временските услови
особено се забележува во котлините, како што е случајот
со Скопје каде што има појава на магла, нема доволно
струење на воздухот што би го намалувало загадувањето,
а има и појава на температурна инверзија.
Со цел намалување на концентрациите на суспендирани
честички со големина до десет микрометри, дефинирани
се повеќе мерки во Националниот план за заштита на
квалитетот на воздухот. За секоја од мерките се дадени  
релевантните институции кои треба да ги спроведат, вклучително и  МЖСПП.
Една од носечките мерки за подобрување на квалитетот
на воздухот, а која е во надлежност на Министерството, е
издавање на А-дозволите за Интегрирано спречување и
контрола на загадувањето и контрола на спроведувањето
на активностите од дозволата. Имено, за заштита на животната средина, операторите се задолжени да реализираат
активности во соодветна временска рамка и со дефинирана
финансиска рамка, како и да предложат механизам за мониторинг на напредокот на инсталацијата која е носител на
А-дозвола за усогласување со оперативен план.  Краен рок
за реализација на активностите и мерките за подобри перформанси на животната средина е 1 април  2014 год, со што
се очекува редуцирање и отстранување на бројни фактори
кои влијаат на загадувањето. Освен оваа конкретна мерка,
Владата на Република Македонија формира и Комитет за
здравје и животна средина, со што се потврдува заложбата на Владата за поставување на овие прашања високо на
политичката агенда на нејзиното работење. Функционира и
т.н. меѓуресорска работна група за квалитет на амбиентниот воздух, која предлага конкретни краткорочни и долгорочни мерки и препораки за унапредување на квалитетот
на воздухот. На овој начин се обезбедува и координиран и
комплексен пристап на сите фактори кои имаат надлежност
во управувањето со воздухот.
• Дали македонската, и особено скопската јавност, се
точно и правовремено известувани за вистинската состојба со загадувањето на животната средина, пред се,
на воздухот? Или, податоците се прикриваат? Колку
сте задоволен од работата на Државниот инспекторат
за животна средина?
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- Министерството за животна средина и просторно планирање е надлежен орган за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, што се врши преку Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух.
Од 29 октомври 2012 година податоците од мониторинг
станиците преку веб страната airquality.moepp.gov.mk им
се достапни на граѓаните и во реално време. Секојдневно се
подготвуваат дневни извештаи за состојбата со квалитетот
на воздухот и се доставуваат до ЦУК, Град Скопје и Државниот инспекторат за животна средина, а се поставуваат и на
веб страната на Министерството. Воедно, при надминување
на праговите на информирање и аларамирање на веб-порталот за квалитет на воздух се поставуваат препораки за
граѓаните и мерките за заштита на воздухот што ги преземаат единиците на локална самоуправа со релевантните
институции и министерства. На страната се   поставени и
брошури за подигање на јавната свест кај граѓаните и препораки за граѓаните при загадување на воздухот.
Државниот инспекторат за животна средина континуирано
врши редовни, вонредни и контролни инспекциски надзори.
Овде би сакал да укажам на поделените и јасно дефинирани надлежности (кога станува збор за квалитетот на амбиентниот воздух и контролата на загадувањето). Имено, Државниот инспекторат ги контролира големите индустриски
капацитети, додека помалите индустриски капацитети (кои
се под Б-интегрирани еколошки дозволи) се контролирани
од страна на овластените инспектори од локалната власт.
Работата на Државниот инспекторат ја оценувам како позитивна, земајќи ги предвид кадровскиот, техничкиот и материјалниот потенцијал, кој треба да се подобри.
• Иако најавивте дека металуршките и енергетски капацитети, текстилната индустрија и рудниците кои до
април 2014 година нема да ги исполнат условите за
добивање на А-интегрирана дозвола ќе бидат затворени, се шпекулира дека ќе надвладее економскиот
интерес, особено за извозно ориентираните капацитети и дека животната средина и нејзината заштита,
сепак, ќе почекаат подобри времиња? Капацитетите
како „Југохром“ и „Макстил“ би требало да инвестираат 40-тина милиони евра, што е огромна сума во денешни услови. Дали е можно нивно затворање и што
тоа ќе значи за македонското стопанство во целина?
- Владата на Република Македонија и јас ако ресорен
министер, неколку пати на прес-конференции укажавме
дека нашиот став е недвосмислен и рокот - 1 април 2014
- за добивање на Дозвола за усогласување со оперативниот план, нема да се измени! Министерството за животна
средина и Државниот инспекторат за животна средина
работат според позитивната законска регулатива. Согласно Законот за животна средина од 2005 година (член 138
став 1), рокот за усогласување на инсталациите со најдобрите достапни техники, е 1 април 2014 година и ние мораме да ги почитуваме законските одредби.
Исклучиво право за промена на овој рок има Владата на
Република Македонија и само донесување на одлука од
нејзина страна, може да го одложи затварањето на оние
капацитети кои нема да ги исполнат со закон зацртаните
обврски. Но, наша цел, секако не е да ги затвараме капацитетите, туку очекуваме од нив да ги извршуваат своите

АДЕМИ
економски активности, и
да ги испочитуваат   роковите договорени во
оперативните планови.  И
покрај тоа што секогаш
при инсистирањето на
роковите ја имавме предвид целосната економска
ситуација, социјалната
заднина и позитивниот
придонес на извозно ориентираните капацитети
во надворешната трговска размена, сепак, дојде
моментот кога договорената и законска обврска
мора да се испочитува.

Зголемена е свеста за
здравата животна средина
„Свеста за значењето за здрава животна средина во
рамките на Владата значително е зголемена што се
согледува преку порастот на ингеренциите на Министерството. Уште повеќе, состојбите и инвестициите и
во другите ресори кои имаат негативно влијание врз
животната средина, можат да се унапредат токму
преку фондовите за животна средина и климатските
промени. Чекорите кои Владата ги презема, јасно покажуваат дека прашањето за здрава животна средина е високо на нејзината политичка агенда.“

• Вашиот заменик во
медиумите најави петгодишен проект за деконтаминација на 50.000 тони почва, загадена со пестицидот
линдан, во кругот на фабриката ОХИС во Скопје, за што
ќе бидат потрошени 15 милиони долари (од кои 3,1 милион се од грант од Глобалниот еколошки фонд – ГЕФ).
Дали со овој проект конечно ќе биде решен проблемот
со загадувањето на почвите и подземните води околу
фабриката и делумно на воздухот во Скопје ?
- Овој проект претставува голем исчекор на Министерството
за животна средина и просторно планирање во решавање-

то на историската „жешка
точка“ во ОХИС. Донацијата обезбедена од Глобалниот фонд за животна
средина и сериозните
средства обезбедени од
Владата, ќе овозможат
конкретна ремидијација
на депонијата со индустриски опасен отпад и со
тоа ќе се реши една од
жешките точки во Република Македонија.

• Најавивте закон и за
контрола на емисии од
испарливи органски соединенија, или за воспоставување на технички
стандарди за заштита на животната средина со контрола на испарувањето. Очекувате ли спротивставување на
засегнатите страни (Окта, дистрибутерите со терминали
за складирање бензини - Макпетрол и Лукоил, бројните
оператори–сопственици на бензински станици или неколкуте оператори транспортери на бензини), со оглед
на економската криза?

- Од засегнатите страни не очекуваме спротивставување,
од причина што спроведувањето на Законот за контрола
на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини, од една страна повлекува зголемување
на обврските на правните субјекти во поглед на исполнување на техничките барања од инсталациите за складирање на бензини, мобилните контејнери и бензинските
станици, а од друга страна, законот ќе обезбеди и одреден
поврат на средствата вложени за исполнување на пропишаните технички барања, преку остварените намалувања
на загуби на бензин предизвикани од неговото испарување.
Имено, со донесување на законот се очекува преку системот за рекуперација најмалку 85% од бензинските пареи
да бидат зафатени, втечнати и повторно вратени во резервоарите. Тоа резултира со значителна заштеда за операторите, а воедно ќе се намали загадувањето на воздухот
и подобри безбедноста и здравјето на луѓето. Како дел од
процесот на изготвување и донесување на законот, Министерство за животна средина и просторно планирање
организираше и две јавни расправи за законот на кои
земаа учество и засегнатите страни кои дадоа поддршка
за законот. Исто така, во прилог на нашата констатација
е и фактот што законот дава временска рамка за усогласување со техничките барања за заштита на животната
средина до 2019 - за терминалите и мобилните контејнери
и до 2021 година - за бензинските станици. А мобилните
контејнери кои превезуваат бензини - техничките барања
ги постигнуваат до крајот на 2019 што е согласно прописите за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај.
Затоа сметам дека сите засегнати страни имаат доволно
време да ги постигнат  бараните стандарди. Воедно, сакам да истакнам дека дел од субјектите кои делуваат во
оваа област, во одреден дел, веќе ги исполнуваат пропишаните стандарди што се утврдени во законот.   
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СООБРАЌАЈ – ЖИВОТНА СРЕДИНА

ОПТИМИСТИЧКИ НАВЕСТУВАЊА

Ќе има ли
еколошка
алтернатива
за бензинот?
Пишува: М-р Саша Хаџи Јорданова

Н

ели е парадоксално тоа што со омасовувањето на сообраќајот кој овозможува многу важни благодети за современата цивилизација на човекот, се повеќе доаѓа до израз
негативното влијание врз животната средина и системите
што егзистираат во неа. Сообраќајот е доминантен извор на загадување во сите средини во кои се одвива! Неговото влијание е повеќекратно штетно и затоа привлекува се повеќе внимание, со цел
бенефитот од него да остане и понатаму да се зголемува, а штетните
последици да се намалат, или барем да не растат толку многу.

Привилегијата за час или два да
стигнеме со автомобил до соседните
градови, а со авион, за само некој час
повеќе и до далечните дестинации, ја
плаќаме не само со цената на билетот
за патувањето, туку и со бројните невидливи „задолжувања“, како исцрпувањето на залихите на енергенси,
чистењето на загадената атмосфера,
почва или вода, деградацијата на
природата... Сето тоа го плаќаме. А во
иднина – цената ќе биде и повисока.

дувните гасови. Индиректното влијание може да биде и поштетно
од директното, само што не е едноставно да се открие поврзаноста
на последицата со изворот што ја предизвикува. Постои и кумулативно влијание како последица на акумулирање на влијанието од
претходните два вида. Ова влијание врз екосистемите често е неочекувано и непредвидливо.
Релацијата меѓу улогата на сообраќајот и легислативата за заштита
на животната средина е толку сложена, што се среќаваат контроверзи. Сообраќајот, како сектор од витална важност, многу често
е ко-финансиран од јавниот сектор, пред се, во градењето и одржувањето на јавни патишта. Делот пак, од трошоците за сообраќај

Стар, колку и цивилизцијата на човекот, сообраќајот кој е поинаков од тоа што им го дала природата на живите суштества (одење/
трчање, летање и пливање) е знак за постоењето на
цивилизација. Колку е сообраќајот поусовршен, толку
е и цивилазцијата понапредна. Прапочетоците на соПримери што побудуваат оптимизам
обраќајот се поврзани со припитомувањето на коњот (и
други животни за јавање или влечење) и со изумот на
Благодарејќи на многукратните залагања за подобрување на
тркалото, па преку примитивни санки, скии или сплавосите аспекти поврзани со сообраќајот, направени се многу усови, до запрежни коли... Секое од овие превозни средвршувања. Тоа се гледа и од следните примери:
ства оставало зад себе трага во средината во кое се користело. Ако зад коњот останувал (измет), зад моторПаркиран автомобил во 1970-те, загадувал повеќе отколку што
ните возила остануваат издувни гасови, зад танкерите
денес тоа го прават современите автомобили кога ги возиме со
излеана нафта, а зад авионите „опашка“ од гасови или
максимална брзина. Причината е што од некогашните автомокондензирана пареа... Последиците од ваквите емисии
на загадувачи во денешно време ни се познати - појава
били неконтролирано капел бензин и други флуиди.
на смог, пристаништа и брегови извалкани и загадени
Во тек на последните 25 години, емисијата на јаглерод моноксо мрсни талози, растенија и плодови затруени со олосид во атмосферата од моторните возила во САД била намалево (додека се користеше бензин што содржи тетраетил
на за 75 проценти!
олово). Има и други, многу поопасни и прикриени суптилни „даноци“ што ги плаќаме за привилегијата за час
Во 19. век за патување со пајтон од Париз до Бордо требало да
или два да стигнеме до соседните градови или држасе плати заработеното во тек на еден месец. Денес за истото
ви со автомобил, за два или три часа до подалечните
патување, но со автомобил или воз, доволна е и еднодневна
држави (со авион, се разбира), а за некој час повеќе и
до сите континенти на планетава. Е, тоа задоволство,
заработувачка.
се плаќа не само со цената на билетот за патувањето,
Патуваме се побрзо. Патувањето од Скопје до Битола денес
туку и со други, невидливи задолжувања, во кои спаѓатрае педесет пати помалку отколку пред 200 години!
ат исцрпување на залихите на енергенси, чистење на
извалканата атмосфера, почва или вода, деградација
Пред педесеттина години за да се купи фиќо требало да се плати
на природата и многу други. И тоа го плаќаме. Во идсо заработеното во тек на неколку илијади часови. Денес, за сонина - уште повеќе.
Сообраќајот има директни и индиректни последици врз
животната средина. Директните последици се очигледни, на пример, чадот и непријатниот мирис на из-
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лиден автомобил потребно е да се плати заработеното од само
1.000 часа, а и автомобилите се многу посовремено опремени.

поврзан со санирање на штетите направени врз животната средина
тешко се вклучува во реалните трошоци за транспортот. Овие трошоци не се пресметани соодветно во цената на возилата, на горивото... Омасовувањето на сообраќајот создава се посериозни проблеми и тоа во промената на климата, загрозувањето на квалитетот на
воздухот, водата и почвата, создавањето бучава, биодиверзитетот
и искористувањето на земјиштето.
Промена на климата: Секоја година во атмосферата се испуштаат
по неколку милиони тони гасови и честички, настанати со согорување на горивото. Тоа се соединенија на олово, јаглерод моноксид
и јаглерод диоксид, метан, оксиди на азотот, јаглеводороди, пепел
и друго. Не постојат усогласени гледишта колку овие емисии, како
антропоген фактор, влијаат врз менувањето на климата.
Квалитет на воздухот, водите и почвата: моторните возила и
пловила, локомотивите и авионите се извори на гасови и честички
што го влошуваат квалитетот на сите медиуми (воздух, вода и почва), а со тоа и ни го нарушуваат здравјето. Зачестена е појавата на
канцер, кардиоваскуларни, респираторни и невралгични болести.

Реките, езерата и морињата се контаминираат со горива, хемиски
соединенија и честички настанати при транспортот. Пловилата испуштаат големи количества отпад, вода користена како баласт и
сурова нафта. Транспортот предизвикува ерозија и контаминирање
на почвата на многу начини.
Бучавата што се создава при транспортот негативно влијае врз квалитетот на животот, а онаа над 75 dB може да предизвика и сериозни заболувања.
Биодиверзитет: Транспортот директно влијае врз вегетацијата. Се
сечат шуми, се исушуваат мочуришта и/или се садат нови видови
растенија, наместо автохтоните на едно подрачје
Постојат и други полиња на кои транспортот негативно влијае.

Животната средина може да се зачува доколку
се вози економичен автомобил!
Користејќи обновливи извори на енергија, возењето автомобил
станува подобро за животната средина. Хибриден автомобил,
електричен автомобил, био-поттикнат автомобил или дизел/зелен
еко-автомобил.
Еден од главните проблеми со кои се соочува возачот е цената
на бензинот, која се зголемува неповратно, а резервите на нафта
на планетата почнуваат да се намалуваат, па логично - се бараат
алтернативи за бензинот. Веќе постојат голем број хибридни автомобили на пазарот, кои би можеле да ја намалат употребата на
бензин и да помогнат да се продолжи “векот” на ресурсот, но во
крајна линија, ќе мора да бидат практични и ефективни алтернативи кои не зависат од конечните ресурси на планетата.
Веројатно најнапредната технологија за автомобили во моментот
е електричниот автомобил, и таа е нешто што постојано се подобрува, но се уште има многу пречки кои треба да се надминат со
технологија. А пречките може да се надминат во голема мера. Вообичаените приговори за оваа технологија се поврзани со практичност, на пример, да се има акумулатор што значи дека долгите
растојанија при патување не се можни, без чести запирања за дополнување на акумулаторот. Исто така, ефикасноста на возилото
во споредба со мотор на гас е нешто што ќе треба да се подобри.
Друга опција што е најавена како иднина на автомобилизмот се
водородните горивни ќелии, кои се сигурно ефикасни, и теоретски може да се користи од водород, кој во голем дел го има во
атмосферата на Земјата, но и тука постојат пречки кои треба да се
надминат. Извлекувањето на водородот од атмосферата може  да
биде доста проблематично. Но, ако тоа може да се надмине, тогаш
водородот во улогана гориво за автомобил е нешто што навестува практична реалност, а единствената емисија од ваков мотор е
водата.
Постојат голем број на различни технологии кои се исто така, разгледувани како потенцијална еколошка алтернатива на бензинот,
но речиси сите имаат ограничен успех досега. Изработени се бројни прототипови на електрични автомобили, кои се напојуваат со
соларни ќелии, но тие се добри само за земји со изобилство од сонце. Исто така, постојат опции како био-гориво што е извлечено од
растенијата, а има и автомобили кои можат да работат на користено масло за готвење, но тие доаѓаат од друг ограничен ресурс, а
најверојатно, нема да придонесат за надминување  на проблемот.
Во моментов, не постои сомнеж дека бензинот е се уште „крал“ кога
станува збор за енергијата што се користи за возење автомобили,
но ова е нешто што мора да се промени, пред се, заради животната средина, залихите на нафта, цената на гасот,... Наликува како
промената од DVD кон Blu-Ray или HD во DVD, се уште не се знае
која технологија ќе излезе на врвот, но конечно некој ќе ја преземе
водечката улога, и кога тоа ќе се случи преминот од бензин на алтернативно гориво ќе почне да се случува во огромен број.
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УХМР

RIVER MONITORING SYSTEM

Следење на

квалитативните и квантитативните

карактеристики на
водите во Македонија
Пишува: м-р Радмила Бојковска

Податоците од испитувањата
од мерните места за контрола
на квантитетот и квалитетот на
меѓудржавните води, претставуваат
солидна основа за воспоставување
на билатерални и мултилатерални
спогодби за заштита на водите, како
и за контрола на спроведувањето
на мерките и активностите.

С

огласно Законот за хидрометеоролошка дејност (Службен весник на Р.М. бр. 103/08 и
105/08), Управата за хидрометеоролошки работи е задолжена да врши редовни и систематски испитувања на квантитативни и квалитативни
карактеристики на површинските и подземните води
во државата.
Овие активности се спроведуваат на мерни станици
од државната мрежа и тоа на:
• 110 хидролошки станици за површински води на
кои е потребно да се врши континуирано следење
на: водостојот (визуелно или автоматски), температурата на водата и суспендираниот нанос (само
на 20 репрезентативни хидролошки станици).
• Директни хидролошки мерења на
хидролошките параметри со професионални екипи од Управата неопходно е да се извршуваат најмалку
10 пати во годината.
• 115 хидролошки станици за подземни води со визуелно очитување
на нивото и температурата на подземната вода од I ниво, со честина
на отчитување 6 пати во текот на
еден месец (секој 5, 10, 15, 20, 25 и
последен ден во месецот) или континуирано со автоматски инструмент.
• 20 мерни места за испитување на
квалитетот на водите, со честина на
земање на примероци на вода - еднаш месечно.

Мерна мрежа за следење на квалитетот на површинските води во Република Македонија
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• Следење на хемизам на врнежи и
седимент.

Систематското следење на квалитативните и квантитативните својства на површинските и подземните води,
има за цел да обезбеди глобална слика за состојбата
со расположивите количини на вода и квалитетот на
водите, да го следи трендот на истите, како по време,
така и во простор, а се со цел:
• да се добијат податоци кои ќе се користат како
основа за изработка, спроведување и развој на
комплексни програми за водните ресурси, просторните планови и плановите за заштита на животната средина;
• да се добијат податоци за расположивото количество на вода, степенот на загаденост и трендот
на загадувањето, кои треба да помогнат во спроведувањето на планот и програмата за заштита на
водите и одржливото управување со истите;
• да се изработат систематски, комплексни, егзактни и континуирани информации за водните ресурси и природата, кои битно влијаат на одржливиот
развој на истите.
Согласно проектниот документ „River Monitoring
System in Macedonia“, при проектирањето на мрежата
на станиците за мерење и следење на квалитетот на
површинските води во нашата држава и изборот на
локацијата на мерните места, водено е сметка за сите
активности на даденото сливно подрачје, кои што можат да влијаат, како што се: географски, геолошки,
климатски и хидролошки карактеристики на сливот,
крајбрежните депонии на штетни и опасни материи,
снабдувањето на населените места со вода за пиење
и технолошки потреби, захватите на вода за наводну-

вање и испустите на искористените води од системите
за наводнување, постојните податоци за квалитетот и
квантитетот на водите.
Мерните места за контрола на квантитетот и квалитетот на меѓудржавните води имаат за цел да го дефинираат количеството на вода и транспортот на загадувачките материи, кои влегуваат  во нашата држава или
ја напуштаат истата. Податоците од овие испитувања
претставуваат солидна основа за воспоставување на
билатерални и мултилатерални спогодби за заштита на
водите, како и  контрола  на  спроведувањето на мерките и активностите.
Преостанатите 14 мерни места имаат за цел да ја следат состојбата со количеството и квалитетот на водите
на поширокото подрачје на државата, во рамките на
сливните и водните подрачја, вклучувајки го и системот на известување на соодветните надлежни органи
за преземање на адекватни, ефикасни и навремени
мерки и активности, контрола на ефикасноста на проектираните законски прописи, преземените мерки и активности и друго.
Новиот софтвер за програма на базата на податоци и изготвување на годишните прегледи на хидролошките параметри (Hydro - profesional) што е составен дел на проектот „RIMSYS“, претставува најголемо достигнување во
формата на современ годишен извештај кој е прилагоден
за многу студии од областа на хидрологијата.
Резултатите од извршените мерења на протечните количини и содржината на параметрите кои го дефинираат квалитетот на водите, согласно законската обврска,
еднаш месечно се доставуваат до Министерството за
животна средина и просторно планирање.

(Авторката е помошник раководител на Секторот за хидрологија и
екологија при Управата за хидрометеоролошки работи)
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ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ

Како трајно да се надминат
импликациите врз животната
средина од работата на
индустриските капацитети
Пишува: проф. д-р Миле Димитровски
Соработката на индустриските капацитети со универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ нуди реални шанси за реализација на
зафати кои целосно ќе ја променат сликата и состојбите на животната средина, а истовремено, ќе ја подигнат јавната свест
дека работењето на индустриските капацитети може да биде реализирано со посебно внимание кон животната средина
и дека ќе постои корпоративна одговорност на сопствениците - и за нормално производство од кое живеат илјадници семејства во Скопје, и за нормални животни услови за граѓаните кои живеат во истиот град

П

одолго време индустриските капацитети во Скопје
се соочуваат со состојба во која се идентификува
дека нивното работење има импликации врз животната средина во општините во кои работат и во
градот Скопје. Состојбите се поиразени во зимскиот период,
отколку во летниот. Компаниите како одговорни субјекти,
според посебна временска програма вршат мерење на дел
од загадувачките честички и извештаите ги препраќаат во
Министеството за животна средина. Во исто време, дел од
нив поднеле барања за добивање интегрирана еколошка
дозвола за работа кои се во постапка за одобрување.
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СТРАТЕГИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ
НА СОСТОЈБИТЕ  
За надминување на состојбите индустриските капацитети
треба да   изработат стратегија на делување со која ќе се
врши анализа, мониторинг, согледувања, активности и други
зафати со кои тековно и навремено ќе ги надминуваат состојбите и ќе придонесуваат за брзо и ефикасно вклопување
на еколошките карактеристики на производството, сообразено со еколошките барања на околината.

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА НАДМИНУВАЊЕ
НА СОСТОЈБИТЕ
Заради серозноста на проектот, индустриските капацитети
треба да бидат подготвени да направат договор за соработка  со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за
негово ангажирање за целосна реализација на зацртаната
стратегија за надминување на неповолните еколошки состојби во Скопје предизвикани од нивната работа.
Од Универзитетот потребно е во проектот да се вклучат
истовремено најмалку следните факултети, институти и лаборатории:
• Технолошко – металуршки факултет - за анализа на металургиските процеси и можностите за надминување на
состојбите во текот на производството.
• Факултет за електротехника и информатички технологии – за воспоставување на on-line мониторинг на мерените податоци, со изработка на софтвер за анализа и
транспарентно прикажување.
• Машински факултет - за анализа на машинското работење и согледување на можностите за изработка на проекти за елиминирање на честичките кои не можат да се
избегнат во производството
• Градежен факултет - за анализа на градежните можности за подобрување на влијанието на производството
врз животната средина
• Новите акредитирани лаборатории за еколошки мерења, набавени од Владата на Република Македонија, во
рамките на проектот за 100 нови лаборатории. На тој начин
набавената опрема ќе се најде во функција на стопанството
• Природно математички факултет - лабораториии за хемија – за идентификација на загадувачки честици
• Шумарскиот факултет – за анализа на можностите за
нови насади и ремедијација на околното земјиште, доколку се укаже потреба за санирање на досегашните штети
направени од работата на индустриските капацитети
• Институт за јавно здравје – за следење и анализа на
влијанието на импликациите од работата на индустријата
врз здравјето на населението, со предлог мерки за приоритетно делување.
• Управа за хидрометеоролошки работи – за следење на
„ружата на ветровите“, температурите, врнежите и други
информативни податоци за градот Скопје, и евентуално за
агломерација на градот Скопје.
• Неколку експерти за стратегиска оцена на влијанието
на производството врз животната средина, кои би работеле заедно за објективизација на  елаборатот за животна
средина со што би му се помогнало на Министерството
за животна средина за донесување на одлуката за добивање на интегрирана еколошка дозвола. (Од листата на
Министерството)
• Екперти за медиуми и комуникација со јавноста - за
водење на комуникациите со општинските, градските
власти и со јавноста, со цел навремена информираност и
транспаренто презентирање на резултатите од студиите
и најава на мерките и активностите кои се во тек и кои
следат со акциониот план (по избор: координатор, новинар, аналитичар и комуниколог од компанија за еколошки
истражувања)

• Од индустриските капацитети треба да бидат вклучени
екпертите за животна средина вработени во фирмата и
меѓународна помош од Европската унија, за прашања за
кои има соработка.

Прва фаза (времетраеење - 10 месеци)
1. Веднаш се пристапува кон реализација на работата што
се состои во воспоставување на план за мониторинг на
загадувањето со одредување на релевантни мерни места и мерна опрема (Од новата опрема на Лабораторијата
за мерење набавена од Владата).
2. По поставувањето на мерните уреди, се воспоставува
електронски мониторинг за дневно (24 часа) следење на
состојбите со монитори во контролна сала и со директен
достап до резултатите во секој момент од учесниците во
проектот.
3. Со оглед на тоа дека на иста локација се наоѓаат повеќе
производни погони чие работење има импликации на
животната средина, со мониторингот ќе се утврди колкав дел од загадувањето е последица на секој од нив.
4. Ова е особено важно затоа што јавното мислење некогаш
неправедно е насочено кон големите индустриски капацитети, како да се тие најголеми загадувачи. Со ова, ќе
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се утврди одговорноста на секој субјект, ќе се изработи и
картата на емисија на загадувачите, а потоа и картата на
имисија (збир на емисиите) од сите субјекти во околината
5. Факултетот ФЕИТ со податоци од УХМР, би изработил
математички модел за информативна компјутерска карта на загадувањето, како и предикција (предвидување)
на загадувањето со воспоставување на одделни зафати
предлагани од тимот на експертите.
6. Во исто време, ќе се преземат мерки за ремедијација на
околината по предлог на Шумарскиот факултет и ќе се
почне со активности за засадување на садници, и други
зафати во корист на населението во најблиската околина.
7. Експертите за комуникација би ја започнале програмата
за јавни трибини и промоција на активностите на еспертската група од Универзитетот (со учество и на експертите)

Втора фаза – по 10 месеци
(времетраење - 6 месеци)
1. Во текот на првата фаза ќе бидат вклучени и експертите
од лабораториите на Природно-математичкиот факултет
за анализа на податоците и за утврдување на изворите на
загадување со можност да се идентификуваат загадувачите во целиот комплекс и да се определи процентот на
загадување за секој од нив.
2. Останатите учесници во тимот, секој за својата област, ќе изработат анализи, студии и предлози за зафати, интервенции,
проби и други елементи за подобрување на состојбите и ќе
го информираат тимот за комуникација со јавноста - овие
предлози да ги комуницира со јавноста, да одржи трибини и
да ги искористи јавните медиуми за правилно информирање
за текот на проектите и за неговите резултати.

Трета фаза – реализација на предложените
зафати (наредни две години)
1. Се реализираат проектите предложени од експертската
група, според приоритетната листа на зафати кои даваат
најбрзи и најповолни резултати. (под раководство и надзор
на изработувачите на проектите). Во исто време, со системот
на мониторинг се следи успешноста на зафатите и се информира Министерството за животна средина и јавноста.
2. Ова трае се додека не се постигнат резултати кои се предвидени за нормално работење на производните погони во
рамките на предвидените еколошки норми.
3. Тековно се ажурира картата на емисии и се следи отстапувањето на сите субјекти кои имаат учество во загадувањето на локацијата на која истовремено работат.
4. Институтот за јавно здравје ги анализира здравствените
ризици и предлага мерки и активности за одржување на
јавното здравје на граѓаните во деловите кои се посебно
изложени на отпадните материи од производните погони.
5. Тимот за комуникација со јавноста транспарентно ја следи состојбата и ја информира јавноста за постигнатите
резултати.
6. За секоја реализирана активност се прави карта на загадување (емисиите), пред и по изведување на зафатите
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Четврта фаза – работа во услови на решени
состојби со загадувањето на воздухот
1. Се предвидува дека со овој тим на експерти од Македонија
и со вложувања кои би надминале 20 милиони долари, ќе се
направат сите зафати и дека производството ќе се извршува
без импликации врз животната средина.
2. Ќе продолжи користењето на воспоставениот мониторинг
систем со истурена мониторинг канцеларија во Министерството за животна средина и во локалните самоуправи на
општините и Градот Скопје.
3. Ќе се воспостави  on-line  можност за информација  за квалитетот на воздухот во околината и во производните погони и
на сите заинтересирани субјекти

ПРЕДНОСТИ - БЕНЕФИТИ
1. Прв пат се воспоставува широка соработка со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на обемен и сериозен проект
од интерес на стопанството и граѓаните на градот Скопје.
Се користат научните потенцијали на македонските професори (имиња,  познати и признати кај нас и во светот).
Зад  овој проект ќе застане целата научна јавност во Македонија. Постигнатите резултати (а сигурно ќе бидат постигнати бидејќи сме подготвени да ги реализираме предложените проекти) ќе бидат плод на македонската наука.
2. Веднаш се активираат лабораториите на Универзитетот набавени од проектот на Владата на Република Македонија
за потребите на стопанството и за  потребите на граѓаните.
3. Преку проектот се врши обука на нови научни кадри и
се воспоставува тесен линк меѓу науката и стопанството.
4. Индустријата ја покажува корпоративната одговорност
за животната средина и одделува средства за развој на
науката во Македонија.
5. За животната средина и за нејзиното загадување транспарентно се комуницира со јавноста и се дава јасна и прецизна слика на состојбите. Во исто време, се преземаат
и зафатите за ремедијција на почвата и озеленување на
околината за санирање на последиците од загадувањето
во претходните години.

ПРЕДНОСТИ
Ваквата поставеност на соработката со домашниот Универзитет нуди реални шанси за реализација на зафати кои
целосно ќе ја променат сликата и состојбите на животната
средина, а во исто време, ќе ја подигнат јавната свест дека
работењето на индустриските капацитети може да биде
реализирано со посебно внимание кон животната средина
и дека ќе постои корпоративна одговорност на сопствениците и за нормално производство од кое живеат илјадници семејства во Скопје, и за нормални животни услови за
граѓаните кои живеат во истиот град.
Мониторингот, симулациите, проектите, студиите, предлозите и нивната реализација, се поврзани со ангажирање на голем број експерти, нивна координација, отворање на канцеларија на проектот во индустријата и со ангажирање на многу финансиски средства за изработка на студиите проектите
и предлозите. Се проценува дека според светските искуства,
за ваков вид на проекти и нивна физичка реализација, ќе
треба да се ангажираат допонителни финансиски средства
кои се проценуваат на повеќе од 20 милиони долари.
Исто така, се проценува, во прелиминарните разговори со јадрото на Универзитетскиот тим (декани, раководители на оддели и раководители на проекти) дека за ефектуирање на проектите и за постигнување на целите, треба да се програмира
временски период од најмалку  четири години. При тоа, секоја
наредна година да се постигнуваат делумните цели на проектот, и секоја година да се постигнува подобрување од  наредни
25%, се до постигнување на 100% подобрување на состојбите и
воспоставување на еколошките рамки   предвидени во интегрирана еколошка дозвола за производниот капацитет.

Дополнителна корист
Сите останати производни погони во производниот комплекс ќе бидат присилени да ги следат зафатите на голе-

мите индустриски капацитети и да направат дополнителни
вложувања за подобрување на нивните производни технологии (бидејќи со мониторингот дефинитивно ќе биде идентификувано нивното учество) што целосно ќе ја подобри состојбата со загадувањето на воздухот во Скопје.

Екстра – корист
Соработката со науката, ќе придонесе за подобрување на
врската стопанство - наука, ќе се регрутираат и ќе се обучат
млади инженери да се справуваат со еколошките проблеми, а индустријата ќе биде пример за покажана корпоративна одговорност за развој на науката и за еколошка свест
што ќе треба да ја следат сите производни капацитети.

Вкупно траење на реализацијата на
акциониот план
Според прелиминарните истражувања, светските искуства,
времето за производство на дел од предвидената опрема
за намалување на влијанијата, градежните зафати и оспособеноста на работната сила за реализација на зафати во
индустриски комплекси, вкупното времетраење на реализација на акциониот план до реализација на конечните
цели на проектот (преполовување на емисиите) се проценува на четири години.

ЗАКАНА
Доколку не се реализираат предвидените зафати, индустриските капацитети нема да ја добијат интегрираната
еколошка дозвола, и доколку не се вложат дополнителни
средства, престои екстра-закана за престанок на работата
на некои од индустриските капацитети  со загуба на повеќе
илјади работни места, од кои егзистираат исто толку македонски семејства.  
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МАКЕДОНИЈА - ЕУ

ЕКОЛОШКИТЕ СТАНДАРДИ КАКО УСЛОВ

Меѓу регулативата
и имплементацијата
Пишува: професор д-р Зоран Шапуриќ
Актуелноста на проблематиката на животна средина постојано се зголемува.
Економскиот развој мора да биде проследен со еколошки прогрес, затоа што
здравјето на луѓето нема цена!

С

овременото поимање на човековото постоење е неразделно
поврзано со  областа  на животна
средина. Со тоа, проблематиката   на животна средина денес, е мошне
важна и актуелна. Оваа проблематика е
поврзана со областите на транспортот,
економијата, здравството, индустријата,
енергетиката, технологијата и науката,
градежништвото, просторното и урбанистичкото планирање, образованието... Речиси со севкупната сфера на егзистирање
и делување на човекот. Актуелноста на
животната средина егзистира на глобално, регионално, национално и на локално
ниво. Често се поставува прашањето: што  
придонесува за актуелноста и важноста
на животната средина, особено во последниве неколку децении? Одговорот е
комплексен и   тешко е да се утврди хиерархијата на важноста на факторите кои
ја актуелизираат животната средина, а
кои се, пак, меѓусебно испреплетени.
Интезивниот научен и технолошки развој, секојдневните здравствени проблеми што се резултат на деградацијата на
животната средина, демократизацијата
и развојот на цивилното општество, прекумерното користење и уништувања на
природата и нејзините ресурси, сознанијата дека инвестициите во животната
средина не се само трошок, туку можност
за профит и за економски раст, како и
многу други фактори, придонесуваат за
јакнењето на јавната свест за важноста
на унапредување и заштита на животна
средина.
Каде сме ние во овие случувања? Актуелноста на проблематиката на животната средина во Република Македонија

загадувањата од помалите и поголемите
индустриските постројки, од транспортот,
од енергетските постројки, од „згуснатата“ градба на станбени објекти, како и од
други фактори.

позначајно е присутна во последниве
петнаесетина години, што пак, во голема мера е поврзано и со аспирациите на
Македонија за членство во Европската
унија, како заедница со високи еколошки стандарди, утврдени со обемна и детална   регулатива. По стекнувањето на
кандидатскиот статус во декември 2005
година, Европската унија, помеѓу другите
области, во своите годишни извештаи, го
следи и оценува и прогресот во областа
на животната средина. Унијата  во своите
извештаи укажува дека имаме релативно
добро усогласена регулатива, при што
степенот на практичната имплементација
е значително помал, за што постојат низа
причини,  кои ќе ги образложиме во друга
прилика.
Она што ја возбудува јавноста, особено
во Скопје и во некои други поголеми градови, е објавата на резултатите за загадувањето на воздухот, што пак, е резултат, на постојан пораст на јавната свест
и на транспаретноста и информирањето
на јавноста, како едни од обврските на
патотот кон Европската унија. Но, покрај
овие и просторно – локациските и   климатските фактори, загадувањето на поширок план, несомнено е и резултат и на

Речиси сме дојдени до крајниот рок за
исполнување на обврската, утврдена со
Законот за животна средина од 2005 година, за големите индустриски и други
објекти, односно оператори,  да се стекнат со  А-интегрирана еколошка дозвола,
или да извршат усогласување на оперативните планови со законските услови до 1 април 2014. Оваа законска обврска
предвидува постепено унапредување на
технологијата што води кон намалување
на загадувањата.   Голем дел од овие
оператори не отпочнаа со активностите во оваа насока, така што им останува
сосема кус период да го сторат тоа. Ова
укажува дека тие мораат да отпочнат со
итни активности, заедно со научните и
стручните институции и организации, за
исполнување на овие услови.
Економскиот развој мора да биде проследен со еколошки прогрес, затоа што
здравјето на луѓето нема цена! Оттаму,
индустријата во иднина мора поинтезивно да соработува со  научните и стручните институции. Само така, во една тесна
спрега на индустријата и мултисекторскиот пристап на науката, може да се
очекува достигнување на повисоки еколошки стандарди и подобар кавалитет
на животната средина, а со тоа, и подобар квалитет на животот и здравјето на
човекот. 		

(Авторот е поранешен министер за животна
средина и просторно планирање)
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Balkan ENviromental Association - BENA

ПОСЕТА НА ПРОФЕСОРОТ ВОСНИАКОС

Реактивирана
инженерската секција
на БЕНА - Македонија
Восниакос го назначи д-р Даме Димитровски за координатор на секцијата

Б

алканската асоцијација за
ше со два труда, заедно со професорот д-р
животна средина - БЕНА
Доне Ташевски, и со еден труд заедно со
(Balkan
ENvironmental
професорот д-р Зоран Марков, при што
Association - BENA) функци
тој беше референтен автор и учесник и
онира веќе 15 години. Македонија
презентер на трудовите на конференцијае една од државите кои учествуваа
та. Д-р Димитровски ја искористил посетаво формирањето на асоцијацијата во
та и на негова иницијатива и во разговор
Солун во 1998 година. Иницијатор и
со преседателот на БЕНА, е договорено
основоположник на БЕНА е професопрофесорот Восниакос да ја посети  Макерот д-р Фокион Воcниакос, членки
донија, да одржи предавања и да помогне
проф. д-р
се Грција, Македонија Бугарија, Срза обновување на членството и на БЕНА бија, Романија, Турција, Хрватска и
секцијата за инженерство.
Фокион Восниакос
Албанија, а придружни членки - Укпретседател на БЕНА
На 20 и 21 ноември, професорот Восниараина, Молдавија и Ерменија.
кос ја оствари својата посета на Република
По основањето, неколку години по ред членовите на Македонија, а негов домаќин беше д-р Димитровски, на
БЕНА од Македонија биле многу активни и учествувале Машинскиот факултет во Скопје. Професорот Восниакос
на конференциите во Едрене, во Букурешт, во Белград..., одржа предавање за заинтересираните од комплексот
и со својата работа се истакнувале како видни и ценети на машински,  електротехнички и технолошко металуршексперти. БЕНА - Македонија егзистирала со   две сек- ки науки, а следниот ден и за присутните од комплекции: Животна средина – инженерство и Животна среди- сот на архитектура, градежни науки и животна средина.
на - медицина. Претседател на БЕНА - Македонија денес Присутните покажаа сериозна заинтересираност за прее професорот д-р Михаил Кучубовски од Заводот за давањата и за активностите на БЕНА -  Македонија, како
здравствена заштита, но секцијата за инженерство во по- и за можноста за аплицирање на меѓународни проекти
следните години не покажува речиси никаква активност.
преку БЕНА.  
Професорот Восниакос го назначи д-р Даме Димитровски
за координатор на инженерската секција на БЕНА, за во
интензивна соработка со претседателот на БЕНА – Македонија, професорот Кучубовски, да се обидат да ја интенд-р Даме Димитровски
зивираат соработката на инженерите и нивното активно
координатор на
вклучување во активностите на животната средина.
инженерската секција
Се очекува дека во наредниот период преку БЕНА ќе се
остварат апликации за заеднички погранични проекти,
за заеднички истражувања и за објавување во списаВо 2011 и 2012 година во списанието на БЕНА, (Journal нието со импакт фактор кое е неопходно за напредуof Environmental Protection JEPE) кое е цитирано во вање во кариерата на младите асистенти и професори.
Tomson Rоуter, има  фактор на влијание  (impact factor) На барање на дел од учесниците, продолжен е рокот
од 0.355, и каде трудовите се рецензираат од три рецен- за доставување трудови и за учество на меѓународните
зенти, трудови објави доцент д-р Даме Димитровски. конференции во организација на БЕНА во Букурешт и во
Во 2013 година, во Констанца, Романија, тој учествува- Истанбул идната година.  		
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АНАЛИЗА

СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА

Ресурсите на
сончевата радијација во
Република Македонија
Пишува: д-р Пеце Ристевски
Во овој број на „Инженерство“ го објавуваме првиот дел на трудот кој, според
авторот, има апликативно значење за Република Македонија во областа на
животната средина, агроеколошкото реонирање и искористувањето на новите
и обновливи видови на енергија кои на посреден начин влијаат врз заканувачкоочекуваните климатски промени во глобални и регионални размери во 21 век.
Анализата е основа за понатамошни истражувања на потенцијалните локации
за поставување на автономни системи за користење и поставување на соларни
системи што ќе имаат големо значење во Република Македонија

В

рз основа на расположивите податоци од
осончувањето, облачноста (ведрите, облачните и тмурните денови), како и расположивите податоци од глобалното и дифузното зрачење направена е проценка на можностите
за користење на сончевата зрачна енергија и некои
нејзини компоненти: глобалната (сумарна) радијација,  дифузна радијација, како и одделни фактори
кои влијаат негативно врз тоа зрачење (како што се
појавата на магла и други атмосферски појави).
Во анализата се користени информации кои се веќе
објавени и се достапни на јавноста, како што се
следните параметри: месечни и годишни суми на
осончувањето, мерени со помош на Кембел-Стоксовиот хелиограф на 15 мерни места во Република
Македонија: Скопје (Стар аеродром, Петровец, Зајчев Рид), Крива Паланка, Штип, Берово, Струмица,
Гевгелија, Нов Дојран, Демир Капија, Прилеп, Битола, Охрид, Крушево, Лазарополе, Попова Шапка
и Солунска Глава., како и податоците за средната
годишна облачност, средната облачност во најведриот и најоблачниот месец во годината, како и просечниот годишен број на ведри, облачни и тмурни
денови.
Анализата   и пресметките на глобалното (сумарното) сончево зрачење, и другите релевантни компоненти на сончевото зрачење, се направени врз
основа на познатите релации кои се установени од
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Ангсрем, Сивков, Прескоп, како и од Славов и Казанџиев,
преку   кои се пресметани   сите компоненти на сончевото
зречење во различни точки на територијата на Република
Македонија, во зависност од надморската височина и просторот, при што се направени различни видови карти.
Трудов има фундаментално и апликативно значење за Република Македонија во областа на животната средина, агроеколошкото реонирање, како и искористувањето на новите и обновливи видови на енергија кои на посреден начин
влијаат врз заканувачко-очекуваните климатски промени
во глобални и регионални размери во 21 век. Тој претставува основа за истражувања на потенцијалните  локации за
поставување на автономни системи за користење и поставување на соларни системи кои ќе имаат  големо значење
за Република Македонија.

Некои аспекти на актуелноста за 			
користење на сончевата енергија
Светлосните ресурси и ресурсите на сончевата радијација
(глобалната сончева радијација, директната и дифузна радијација, фотосинтетската активна радијација), како и другите климатско-метеоролошки компоненти од кои зависи  
радијациониот биланс (осончувањето, облачноста и другите параметри), се фактори кои влијаат   врз енергетиката,
како и врз сите области од човековото живеење, односно,
врз животната средина.

Една од главните компоненти што влијаат на времето и
климата е делот од енергијата на Сонцето кој пристигнува
до земјината површина и кој при проаѓањето низ атмосферата, се расејува од гасовите, честичките од загадувачките
материи и водената пареа, додека дел од енергијата атмосферата ги апсорбира. Според тоа, глобалната радијација во
приземјето (која не е стална) е многу помала од онаа на
горната граница од атмосферата.

Овие компоненти на радијациониот биланс влијаат врз биолошките процеси (во земјоделието и шумарството), како и
врз човекот и врз неговите активности. Директната и глобалната сончева зрачна енергија, од друга страна, претставува потенцијал за искористување во нови и обновливи
видови на енергија, како замена за класичните видови на
енергија (кои влијаат деструктивно врз сите области од човековата околина, го зголемуваат количеството на загадувачките материи во атмосферата, влијаејќи деструктивно
врз енергетскиот биланс и врз зголемувањето на елементите на “стаклената  градина” - CО2, водената пареа, метанот,  
хлорофлуорокарбонатите, озонот...). Ваквите промени на
елементите на стаклената градина познати како GHG-гасови, влијаат врз промените на климата и го загрозуваат
животот и активностите на човекот, со несогледливи последици врз државните економии, претежно,  на малите и
крајбрежни земји како и глобално, на целата планета Земја.

Измерените вредности на глобалната радијација се добиваат со помош на инструменти на приземните метеоролошки станици или преку сателити, со мерење на различни компоненти на сончевото зрачење, зависат од оддалеченоста
на Сонцето од Земјата и се менуваат во текот на денот и
годината (од нагибот на сончевите зраци), како и од состојбата на атмосферата, односно, од астрономските, метеоролошките и другите локани фактори.

Од друга страна, хелиотермичките компонентите на климата, како што се сончевата зрачна енергија, осончувањето
и облачноста, се фактори кои влијаат во многу области на
човековата околина. Тие се нарекуваат светлосни ресурси,
односно, ресурси на сончевата енергија и можат да се користат како нови и обновливи видови на енергија. Тоа се
фактори што влијаат врз фотосинтетските процеси и влијаат
врз претварањето на сончевата зрачна енергија во биомаса.
Потребата  од овој вид истражување е да се изврши соодветна реонизација на потенцијалните и ограничувачки фактори за територијата на Република Македонија, од аспект  
на соларните ресурси како нов и обновлив вид на енергија  
и неговото влијание врз процесите на фотосинтетската
радијација и нивното влијание како потенцијал за претварањето во биомаса

Атмосферата влијае врз интензитетот на сончевото зрачење
преку апсорпцијата на одделни компоненти на зрачењето со
што го менува спектралниот состав. Од друга страна, преку
различни форми на дифузија, атмосферата ги менува насоките на зрачењето. Влијанието на атмосферата е поголемо
во зависност од составот на воздухот. Во пониските делови
(во котлините и речните долини, како и во градските и индустриските средини) вкупното зрачење е значително помало во споредба со поголемите надморски височини. На поголемите надморски височини се чувствува поголемо влијание
на ултравиолетовото зрачење врз човекот и вегетацијата.
Зголеменото зрачење на височина се чувствува и кај дифузната радијација преку рефлексија на зрачењето од
околните предмети, растенијата, зградите и објактите.
Во атмосферата постојат различни флуксеви на зрачење.
Најосновна поделба на флуксевите на зрачење може да се
направи на:
• Флуксот кој доаѓа од Сонцето и атмосферата и околните
предмети, таканаречено глобално сончево зрачење, и
• Флуксот кој доаѓа од земјата и атмосферата, или израчување на земјата и атмосферата, таканаречено терестрично зрачење.
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Збирот на овие флуксеви на зрачење
се нарекува тотално зрачење. Флуксевите на овие компоненти, терестричното и сончевото, кое проаѓа низ
хоризонталната рамнина - се вика
биланс на зрачењето. Компонентите
на билансот на зрачењето можеме да
ги поделиме на зрачење кое доаѓа на
хоризонтална површина и зрачење
кое зрачи на соодветната површина.
Повеќе автори вршеле проценка на
глобалното или дифузното зрачење
врз основа на индиректни методи,
преку податоците од осончувањето
(преку резулататите од мерењата со
помош на хелиографите), кои се оптимално распоредени во Република
Македонија. Меѓутоа, ниедно од досегашните истражувања
не ги задоволува во целост реалните состојби на просторно-временската распределба на сончевото зрачење во Република Македонија, заради тоа што во пресметките е вклопен
факторот “надморска височина”, што е евидентно. Во текот
на зимата, планинските врвови се посончани од котлините,
додека во лето е спротивно - планинските врвови се помалку
осончени заради појавата на облачните системи кои се честа
појава (во лето).
Во компоненти на енегретскиот биланс спаѓаат: сумарното
сончево зрачење (во  атмосферата и на земјината површина, кое е намалено за износ кој зависи од албедото од подлогата), потоа, долгобрановото зрачење од подлогата, како
и противзрачењето на атмосферата
Во компомнентите на топлинскиот биланс спаѓаат и: преносот на топлина во подлогата, преносот на топлината во
атмосферата, пренос на топлината од подлогата и од атмосферата (во спротивна насока), како и енергијата и топлината која е потребна во процесот на фотосинтезата и
при евапорацијата и евапотранспирацијата.
Поаѓајќи од фактот дека на мал број мерни пунктови во Република Македонија се мерат компонентите на сончевата
зрачна енергија, во продолжение на текстот е прикажан
начинот на определувањето на тие компоненти, врз основа
на податоците од осончувањето и врз основа на податоците
за облачноста.           
Сончевата зрачна енергија е единствениот извор на сите животни процеси во атмосферата и на земјината површина. Неа
зелените листови ја користат во процесот на фотосинтезата и
ја претварат сончевата енергија во органска материја. Зелените органи на растенијата користат само мал дел од вкупната радијација, додека најголемиот дел се троши (користи) на
испарување и за евапотранспирација, како и за  претварање
во топлинска енергија. За потребите на фотосинтезата е најкорисна таканаречената фотосинтетската активна радијација
која е во границите помеѓу 310 до 780 нм и која  има значајна
улога во растителното производство, како и воопшто, во биолошките науки.
Од друга страна, сончевата радијација е главниот фактор
на топлинска енергија, како и за сите процеси кои се јавуваат во близината на земјината површина.
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Интензитетот на биохемиските реакции, во вкупната животна
активност на растенијата е зависна од температурата на воздухот и температурата на почвата. Со зголемувањето  и порастот
на температурата на воздухот, кои се движат во определени
граници, реакциите се менуваат и влијаат врз апсорбцијата  на
водата и на минералните соли од кореновиот систем до надземните делови на растенијата. Овие компоненти на радијациониот биланс влијаат врз биолошките процеси (во земјоделието
и шумарството), како и врз човекот и врз неговите активности.

ДОЛЖИНАТА НА ТРАЕЊЕТО НА
ОСОНЧУВАЊЕТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Должината на траењето на осончувањето е една од компонентите на времето и климата, која влијае врз целокупниот
жив свет на земјата и е една од компонентите за  искористување на сончевата енергија во други видови на енергија.
Со регистрирањето на должината на траењето на осончувањето се добиваат податоци за локациите на метеоролошки
станици каде се поставени хелиографите. Покрај егзактноста
и веродостојноста на функционирањето на овие инструменти,
потребно е да се спомене дека при мерењето и при регистрацијата на осончувањето се јавуваат определени недостатоци
од следните причини: сложениот рељеф во споредба со местото на хелиографот, видот на хелиографот, чувствителноста
на прогорувањето на дијаграмот, спреченоста на регистрирањето на осончувањето од орографијата, вештачките пречки
(градежните објекти, вегетацијата...). На тој начин се намалува
должината на регистрацијата на осончувањето.
Имајќи ги предвид споменатите недостатоци во врска со
рег истрацијата на осончувањето, како и дека покрај метеоролошките, се вклучени многу други фактори (астрономски
фактори, вештачки пречки) постојат определени проблеми –
за податоците од различни станици меѓусебно да се споредат
и картографски да се прикажат. Ако сакаме податоците од
осончувањето да ги прикажеме на целата територија на Република Македонија, потребно е сите податоци да се споредат
под исти услови. За да можат податоците од должината на
траењето на осончувањето да бидат меѓусебно споредливи,
како и да можат картографски да се прикажуваат, потребно
е да бидат сведени на исти услови. Под поимот “исти услови”,
се подразбира периодот на низата на податоците да биде со

иста должина додека податоците можат да бидат сведени
на исти услови на екстраполација.
За таа цел, потребно е да се воведе релативно траење на
осончувањето преку кое ќе се елиминираат претходните недостатоци.
Покрај овој параметар, при изработката на националните
атласи на климата препорачано е од Светската метеоролошка организација да се користи една друга компонента
на осончувањето, а тоа е таканареченото “осончување сведено на идеален хоризонт”, со што се добиваат  веродостојни податоци за картографско прикажување.
Исто така, бидејќи апсолутното можно траење на осончувањето се менува во зависноста од географската широчина, како и стварното траење на осончувањето, тогаш треба
да се пресмета релативното траење на осончувањето, со
што се корегира промената од географската широчина.
Должината на траењето на осончувањето зависи од метеоролошките фактори (облачноста, маглата...) како и од
географските и астрономските фактори (конфигурацијата
на теренот, годишните времиња...).
Траењето на осончувањето може да се прикаже на повеќе начини. Еден од нив е да се претстави просечниот
број на часови (по месеци и годишно) колку Сонцето греело на определена метеоролошка станица, во определен
временски период (во текот на денот, месецот или во текот на годината).
Заради неадекватната должина на месеците во текот на годината, како и заради влијанието на локалните фактори, се
пресметува релативно осончување во проценти во споредба
со апсолутното можно траење на осончувањето.
Една од најзначајните и најсложените   активности при
обработката на параметрите за должината на траењето
на осончувањето е пресметувањето на корекцијата во
која влегуваат сите недостатоци кои влијаат врз намалувањето на осончувањето.
При обработка на определени параметри на осончувањето прво е потребно да се пресмета ефективното или максималното можно траење на осончувањето, потоа се пресметува релативно траење на осончувањето и на крајот
траењето на осончувањето сведено на идеален хоризонт.

При обработката на податоците од должината на траењето на осончувањето за потребите на Атласот на климата
(СХМЗ 1976 год.) (Пензар И., Гамсер Ф. и Ранковиќ С.,
1984 година) се вршени сите потребни обработки со што
се определени поправки за секоја станица по години и во
текот на месеците.
Тоа значи дека овој податок ги карактеризира локацијата
на која се наоѓа хелиографот, а никако пошироката околина. При било кои промени на местоположбата на хелиографот, можат да се појават различни промени на пречките на хоризонтот со што ќе  се променат регистрациите
на хелиографот.

Релативно траење на осончувањето (РС )
Релативното траење на осончувањето (Рс) претставува
количник помеѓу реалното (стварното) траење на осончувањето (Сс) и најголемото можно траење на осончувањето  (Мс )  кое е изразено во проценти (%).
Рс = Сс / Мс . 100%
Стварното траење на осончувањето се добива со регистрација добиена со помош на хелиографите, додека најголемото можно траење на осончувањето се определува
според хелиографот при потполно ведро време имајќи ја
во вид заклонетоста на хоризонтот со пречка, како и другите грешки на хелиографот (заматеноста на атмосферата
и др.).
Од друга страна, максималното можно траење на осончувањето, е секогаш помало од астрономско можното траење. За таа цел дефинираме поправка Р во која влегуваат
сите фактори кои влијаат на намалувањето на осончувањето при регистрациите на хелиографот.
СЛИКА 1. Годишна сума на должината на траењето
на осончувањето со хистограми за 8 метеоролошките
станици: Скопје, Штип, Берово, Прилеп, Охрид,
Лазарополе, Крива Паланка и Нов Дојран

Под максимално можно траење на осончувањето се подразбира времето кога хелиографот при потполо ведро
време   во текот на целиот ден   го регистрира осончувањето. Должината на осончувањето при овие услови е
намалена за вредност која е условена од заклонетоста на
хоризонтот со препреки, недостатоците на хелиографот,
заматеноста на атмосферата, други недостатоци од дијаграмите и сл.
Според тоа, може да се забележи дека максималното
можно траење на осончувањето Мs е помало од астрономското траење на осончувањето Аs за износ на поправката Р (која влијае врз намалувањето на регистрациите
од хелиографот).
За таа цел ја дефинираме релацијата:
Аs = Мs + Р
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АНАЛИЗА
Како илустрација за состојбата со осончувањето на сликата
1. се прикажани годишните суми на осончувањето сведено на идеален хоризонт од метеоролошки станици: Скопје,
Крива Паланка, Берово, Штип, Нов Дојран, Прилеп, Охрид
и Лазарополе, како и изолиниите со исти вредности на годишната сума на осончувањето во часови.
Се забележува дека најголема годишна сума на сончеви
часови се јавуваат во средното и јужното Повардарие со
околу 2.400 часови, на територијата на Пелагонија, како и
во Охридско-преспанскиот регион, додека во планинските
масиви се јавува годишна сума од околу 2.200 часови годишно. На највисоките планински области на Пелистер, Солунска Глава, Бистра и Шар Планина, годишната сума на
осончувањето изнесува помалку од 2.200 часови.
(Продолжува во следниот број: Глобалното сончево
зрачење на територијата на Република Македонија)
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ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА СООБРАЌАЈОТ

По урнек на
светските метрополи
Скопскиот Центар за управување и контрола на сообраќајот донесе многу
придобивки; растеретување на сообраќајот, намалување на времето на
патување и на чекање за поминување на крстосниците, намалени загаденост
и потрошувачка на гориво, зголемена комерцијалната брзина во јавниот
транспорт, подобрување на нивото на услуга на крстосниците..., а секако, и
подобра безбедност и сигурност

С

огласно современите трендови во европските
метрополи и Скопје во иднина добива центар за
автоматизирано управување на сообраќајот. На
овој проект се работи многу подолго, направени
се соодветни сондажи, мерења..., преземени се искуствата од далеку поеминентни и слични центри во Европа,
па од неодамна и официјално беше отворен Центарот за
управување и контрола на сообраќајот - ЦУКС, сместен
во рамките на Автобуската станица - Скопје. Со формирањето на Центарот, предвидено е воведување на адаптивна контрола на сообраќајот на крстосниците опфатени со проектот. Тоа значи дека во иднина светлосните
сигнали на овие крстосници ќе работат во зависност од
сообраќајното оптоварување, односно зеленото светло
нема да биде фиксно, туку ќе биде променливо (помеѓу
13 и 50 секунди), во зависност од бројот на возила кои
поминале преку детекторите инсталирани во коловозот.
„Во моментов се спроведуваат потребните мерења
и се „полнат“ софтверите со податоци од интезитетот на сообраќајот на раскрсниците кои се веќе
дел од мрежата која моментално ја покрива системот за динамичко управување. Имено, со оглед на тоа
што зад нас беше летен период, па немавме толкава
фрекфенција во градот, потребни се дополнителни согледувања и мерења за оптималните капацитети на
сообраќајниците“, истакна   Даниел Павлески, советник за анализа и режим на сообраќај, во Секторот за
сообраќај на град Скопје.
„Главните функции на Центарот за управување и контрола на сообраќајот се: прибирање на податоци за
сообраќајот во реално време, управување со семафорскиот систем, визуелно набљудување на сообраќајот,
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приоритет на возила на јавниот градски превоз, информирање на возачите ..., па потребно е малку подолго време од она што беше предвидено да се создадат
услови за соодветно делување“, вели Павлески.
„Во ЦУКС пристигнуваат информации од поставените 29
камери за мониторинг на сообраќајните токови, од околу
300 детекторски индуктивни јамки, преку оптичка мрежа во должина од околу 15 километри. Односно, покриени
се првите 35 крстосници, кои се лоцирани во централното градско подрачје. На овие крстосници, во моментов,
може да се врши прибирање на податоци за сообраќајот
во реално време - 24 часа, седум дена во неделата. Може
да се управува семафорскиот систем, односно светлосните сигнали, семафорите може да се исклучат или да
се префрлат да работат на жолто трепкаво светло. Од
самиот Центар, може да се следи работатата на светлосните сигнали во реално време и може визуелно да се
набљудува сообраќајот“, вели Павлески.
„Овде би посочил дека поради почнувањето со работа
на ЦУКС, одбројувачите од сите крстосници опфатени
со овој систем се отстранети. Главната причина за
тоа е што при истовремено функционирање на Центарот и одбројувачите може да дојде до забуна во случај
на променливи зелени времиња! Имено, ако се појават
повеќе возила на семафорот од програмираното, автоматски од ЦУКС ќе биде продолжен зелениот сигнал,
давајќи можност да се растерети раскрсницата, а одбројувачот ќе го покажува претходно програмираното
време за зелен сигнал“, додава Павлески.
Потоа, ќе следи адаптивен период и тест со кој че се
следи работата на крстосниците и ЦУКС ќе биде комплетно ажурен.

„Придобивките што ќе произлезат од реализацијата
на овој проект се навистина големи. Како прво, најважно е намалувањето на времето на патување, односно
поголем проток на возилата, посебно со познатиот
„зелен бран“ и секако, тоа ќе придонесе за побрзо минување на одредената дестинација, а експертите велат и заштеда до 10% од времето. Секако, најважен
елемент од сето ова е намалувањето на времето на
чекање по крстосниците, кое се координира постојано
од Центарот. Како одговор на ова, следи намалување
на загадувањето од сообраќајот врз животната средина и многу помала потрошувачка на гориво и до 15%,
два многу важни елементи во современите трендови
на живеење, на кои особено внимание им се посветува
во европските центри. Во овој контекст би го додал и
зголемувањето на комерцијалната брзина во јавниот
транспорт, каде засега имаме мала „кочница“, но наскоро сите возила ќе бидат целосно екипирани со систем за автоматско следење. На крајот, секако, следи
подобрувањето на нивото на услуга на крстосниците.
Капацитетот на секоја раскрсница ќе се мери во континуитет, секој ден и во секое време Центарот ќе има
„одговор“ за зададената ситуација“, вели Павлески.
Со овој проект е предвидено и да се постават пет сообраќајни знаци со променлива содржина кои ќе ги
информираат возачите за соостојбата со сообраќајот во
реално време.  
„На неколку локации низ Скопје веќе се поставуваат
електронски табли на кои секојдневно граѓаните и возачите ќе може да прочитаат каде дента има метеж,
каде се копа коловоз, дали некоја улица е затворена
или има сообраќајна незгода. Знаците ќе имаат про-

менлива содржина, а ќе ги ажурираат вработените во
ЦУKС. Дисплеите ќе бидат поставени кај Општината
Гази Баба, кај Зоолошката градина, на улицата „Борис
Трајковски“ (поранешна „Првомајска“) и на булеварите
„Партизански одреди“ и „Јане Сандански“. Ние во иднина може да интервенираме, така што ќе ги известиме возачите дека некаде има некаков инцидент и тие
да бараат алтернативни патишта. Нашата цел е тој
број на знаци да биде проширен. На самиот почеток,
информациите ќе може да се добијат во секое време
преку ажурираната веб-страници и преку апликација
на вашиот „паметен“ телефон. Се разбира, во склад со
можностите во иднина ќе следуваат и други ефектни
информативни методи, преку радио, инфо-мрежа..“.
Според Павлески, крајната цел  е на околу 85-90 крстосници во Скопје, во коловозот да бидат инсталирани
детектори што ќе бројат и детектираат возила, ќе бидат
поставени уште 50 камери преку кои ќе се врши визуелен мониторинг на сообраќајните токови и ќе бидат
инсталирани 47 нови семафорски контролери, со што ќе
биде покриен градот речиси 90 %.
„Центарот што е во функција на контрола и управување
со сообраќајот нема да интервенира во сообраќајот. Со
оглед на тоа, ЦУКС нема обврска да ги известува надлежните за сообраќајна несреќа или пак, за сообраќаен
прекршок. Ние овде не вршиме снимање, туку само регулирање. Снимки не се прават, бидејќи нема зошто... Нам
ни треба да видиме што се случува во моментот и да
реагираме/регулираме соодветно“, вели Павлески.

(Авто Плус)
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FEANI

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ, СКОПЈЕ, 4 ОКТОМВРИ 2013

Успешна организација на
Инженерската институција
на Македонија
ИМИ во Скопје беше гостопримлив домаќин на Генералното собрание на
Европската федерација на национални инженерски асоцијации - FEANI.
Следната средба е закажана за октомври 2014 во Гдањск, Полска.

Н

а Генералното собрание присуствуваа осумдесетина гости од 25
земји - членки на FEANI: Австрија, Белгија, Бугарија, Швајцарија,
Кипар, Чешка, Германија, Данска, Естонија, Шпанија, Финска,
Македонија, Хрватска, Ирска, Исланд, Италија, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Шведска, Србија, Словенија, Словачка и Обединетото Кралство.



Отворање и добредојде

Претседателот на FEANI, господинот Фернандез Алер, ги поздрави делегатите од Националните членки, како и гостите на Генералното собрание 2013
и и се заблагодари на Инженерската институција на Македонија затоа што
беше домаќин на Годишниот бизнис состанок - ABM. Потоа, претседателот
на ИМИ, д-р Александар Димитров им посака добредојде на делегатите.
Тој истакна дека од 32 национални члена, присутни се 25, што претставува
88 од вкупните 105 гласови - кворум што овозможи соодветно донесување
на одлуки.
Собранието ги назначи господата L. Funk (Германија) и H. Saarikangas
(Финска) за бројачи на гласови, a gосподата А Димитров (Македонија) и
D. HANUS (Чешка) беа назначени за потписници на записникот на Генералното собрание 2013.



Извинувања за неприсуство на Собранието

Извинувања пристигнаа од Националните членови на Франција, Грција,
Унгарија, Луксембург, Малта, Романија и Русија. Во врска со годишната
членарина, т.е правото на глас, Претседателот информираше дека следните Национални членови, кои не беа присутни на годинешното ГС, го изгубиле правото на глас:
- Русија (немаат платено членарина во целост)
- Грција (немаат платено членарина)
- Унгарија (немаат платено членарина)
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Усвојување на Агендата

Генералното собрание ја усвои понудената Агенда без измени.

 Усвојување на Записникот од Генералното собрание
одржано на 5 октомври 2012 во Рим, вклучувајќи го и прегледот на Листата со активности
ГС 403-404

Следниве измени беа забележани од Велика Британија :
П1: Немаше претставник од Франција на ГС во Рим.
П3: Точната академска титула на претставникот од Велика Британија е
професор Cleland.
П10 : Заради појаснување, следнава реченица треба да се додаде по «...еднаш обновлив» во врска со мандатот на претседателот на Работната група:
«Додека, по потреба, ова може да се обновува еднаш, РГ ќе биде распуштена штом нејзината задача ќе заврши».
Следните корекции беа направени:
П3 Имињата на двајца шпански претставници се коригираа во Alfrez (не
Alfarez) и Moreu (не Niunaiz).
Господин L. Cooreman (Белгија) побара појаснување во врска со неговата
интервенција na минатото ГС, кај точкаta 7.8/Budget 2013, односно истата
да се замени со следнава реченица: “.. L. Cooreman (Белгија) предложи поголема видливост на различните финансиски придонеси на Националните
земји-членки во врска со, од една страна трошоци за учество на средби,
итн, а од другата страна “реализиран приход од, на пример, Инженерската картичка”.

Тој исто така, побара промена на текстот од “ова беше забележано” во “ова
беше договорено”. Понатаму, тој предложи додавање на лексикон на кратенки/термини во Записникот. Лексиконот на кратенки е додаден на овој
Записник како Анекс 1.

и дали се во согласност со белгискиот закон за меѓународен непрофитни
здруженија, како и Статутот/Подзаконските акти на организацијата. Тоа
беше констатирано и Собрнаието го забележа извештајот од PVMD без дополнителни прашања.

Генералното собрание го одобри Записникот од ГС 2012 со горните модификации.





Извештај на Извршниот одбор

ГС 406

Претседателот го претстави извештајот на Извршниот одбор. Тој се осврна
на следните активности/приоритети од 2012-2013:
- Формирањето на “Форумот на национални членови” со добра застапеност на двете средби
- Конечното изготвување на “FEANI Стратешкиот план 2013-2017”
- Воспоставувањето на Работната грипа на Одборот за развој на конзистентен концепт за пресметка на членарината и распределбата на гласови
- Зголемувањето на видливоста на FEANI во важни европски и меѓународни настани и позиционирањето на FEANI како релевантен чинител на
европските институции
- Воведувањето на Инженерската картичка и мониторингот на Европската
професионална картичка - ЕПЦ, како дел од Директивата 2005/36/ЕC
- Континуиранаа соработка со BEST, CLAIU, ECCE, ECEC, ENAEE, WFEO ,
итн.
Овие активности би требало да продолжат во согласност со четирите клучни приоритети на FEANI:
- Да се развива мисијата на FEANI како глас на Европските професионални
инженери;
- Да се подобри надлежноста на Европските инженери (на пример, во врска со академско образование, КПР - Континуираниот професионален
развој, EUR- АCЕ акредитацијата);
- Да се олесни мобилноста на Европските инженери (со помош на FEANI
алатките, како што се INDEX, EUR ING и Инженерската картичка);
- Да се промовира улогата на инженерите во општеството и во однос на
младината.
Извештајот од Извршниот одбор беше забележан.

 Финансиски извештаи
Резултати/Биланс на состојба 2012
ГС 407

Благајникот даде краток преглед на финансиските резултати од 2012 година. Тој објави позитивен резултат од 2.322,45 евра, што сосема е во согласност со буџетот (ЕУР 3,476) што беше одобрени на претходното Собрание.
Во врска со «приходот», тој го истакна позитивниот пораст благодарение
на EUR ING (ЕУР 69.300 – добиени, наспроти ЕУР 52.500 - буџет). Од Инженерската картичка, сепак, беа примени само 2.000 евра - наспроти буџет од
10.000 евра). Во врска со членарината, тој истакна дека повторно се преговарало и се постигнало договор за сума од 10.000 евра за Русија. Во врска
со ставката ‘Трошоци’, благајникот забележа дека целокупната компензација на персоналот е помала од буџетот, но трошоците на канцеларијата,
како и професионалните такси се малку повисоки од буџетот. Благајникот
го истакна транспарентниот финансиски систем за известување. Тој препорача усвојување на финансиските резултати за 2012 година.
Немаше прашања ниту коментари во врска со финансиските резултати за
2012. Следствено, финансиските резултати 2012 се сметаа за одобрени.



Извештај на надворешниот ревизор

ГС 408

Госпоѓа C. Baert, која е надворешен ревизор од PVMD, ја изнесе нејзината писмена изјава, која беше дистрибуирана до Генералното собрание .
Билансот на состојба за 2012 покажува вкупни приходи во износ од EUR
521.348,27 и позитивен резултат во износ од EUR 2.322,45 во 2012 година.
Таа истакна дека постои позитивна еволуција во однос на изминатата година, особено како резултат на намалените социјални давачки и намалувањето на амортизацијата на побарувањата од пазарот. Таа посочи дека нејзина
задача била да даде квалификувано мислење за финансиските извештаи,
обезбедувајќи објективна слика за средствата и обврските, финансиските
позиции и резултати. Понатамошната улога на ревизијата се состоела во
истражување дали сите настани биле целосно и правилно регистрирани

Извештај на внатрешниот ревизор

ГА 409

Господин Ј. Suchy (Полска) го претстави Извештајот на внатрешниот ревизор заедно со господинот H. Treier. Тој ја изрази благодарностa на внатрешните ревизори за прецизниот сметководствен процес и им се заблагодари на Генералниот секретар и на благајникот за нивната поддршка при
спроведувањето на ревизијата. Тој препорача усвојување на сметки за 2012  
како што беше прикажано на ГС и распуштање на Извршниот одбор. Ова
беше забележано.



Распуштање на Извршниот одбор

Генералното собрание едногласно го ослободи од одговорност Извршниот
одбор за финансиската година 2012.



Ослободување од надворешниот ревизор

Генералното собрание едногласно го ослободи од одговорност надворешниот ревизор за финансиската година 2012 .

План за фактурирање во 2013
ГС 410

Генералното Собрание истакна план за фактурирање во 2013 година. Грција и Унгарија се уште немаат платено членарина. Русија платила само ЕУР
10.000 од ЕУР 12.984 - заради нејзините три гласа. Во тек се активности со
цел да се реализираат овие наплати. Состојбата со Холандија беше решена.
Ова беше забележано.



Прогноза за 2013 и резултати на 30 јуни 2013

ГС 411

Генералниот секретар истакна дека доколку голем број на Национални
членки (Русија, Грција, Унгарија) не ги уплатат нивните членарини за 2013
во целост, финансискиот резултат на крајот на годината, најверојатно, ќе
биде загуба во износ од ЕУР 15.000. Ова беше забележано. Тој истакна дека  
ќе продолжи со преговорите со засегнатите членки и дека ситуацијата ќе
треба да се преиспита на крајот на годината. Во однос на специјалниот
третман кон Франција, се претпоставуваше дека ќе биде одобрена континуираната намалена такса, но беше договорено да се продолжи кон формално гласање во точка 11, која се однесува на одобрување на буџетот за
2014 година.



Стратешки план на FEANI за 2013-2017

ГС 412

Генералниот секретар ги сумираше предлозите за понудениот Стратешки
план 2013-2017, за кој веќе три пати беше дискутирано на Извршниот одбор и два пати од Форумот на Национални членки. Потребно беше одобрување на пакет од шест предлози, како што следува:
1. Да се потврди континуираната валидност на целите, визијата, мисијата и
активностите на FEANI.
2. Согласност дека од 2016 година натаму секој член ќе треба да плати
еквивалент од најмалку еден удел.
3. Да се одобри проширувањето на мрежата на FEANI со земји кои припаѓаат на поширокиот европски простор.
4. Да се разгледа соодветноста и изводливоста за корпоративен раст преку
партнерството со други Европски инжинерски организации и трговски
корпорации .
5. Да се одобрат споменатите мерки за комуникација и маркетинг и да се
изгласа согласност дека идниот буџет на FEANI треба да вклучува паушал наменет за такви активности.
6. Да се одобри финансискиот план за наредните години .
Претседателот побара прашања или коментари од публиката. Бидејќи немаше прашања, Стратешкиот план се сметаше за одобрен.

ИНЖЕНЕРСТВО - декември 2013
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Извештај за активноста на Генералниот секретар

ГС 413

Вербалниот извештај на Генералниот секретар беше фокусиран на прифаќањето на Генералното собрание на препораките за Стратешкиот план и на неговата
решеност да посвети голем дел од своето време, внесувајќи чувство на ургентност, да профункционираат овие препораки. Генералниот секретар забележа
дека би било важно да се задржи фокусот и да се земе во предвид бизниссосотојбата на сите членови на FEANI. Тој лично се зазема до следното Генерлано собрание да обезбеди нов распоред за членарина и предлог-пресметка.
Генералниот секретар смета дека ќе биде важно да се развие практична рамка
за дијагностицирање на финансиската состојба и да се развие забрзан транзиционен кориснички план, според кој, сите членови можат да се договорат. За
ова да се случи, Генералниот секретар се надева и на влезовите од форумот на
Национални членки, за кој тој смета дека е соодветен систем за канализирање
и провоцирање на организациска енергија, а се фокусира на корпоративни цели
и на стратешки приоритети. Се додека постои добро расположение ова да се
случи, тој смета дека FEANI не е загрозена во својата потрага по идните цели и
задачи. Што се однесува до работата со институциите на ЕУ, тој рече дека голем
дел од политиката на формулирање на задачата - во повеќето случаи не е «погоди и стартувај»-активност, но е резултат на креативни и поддржани мрежи и
коалиции, внатре и надвор од организацијата. Тој се посвети на понатамошното
унапредување на главните «производи» на FEANI (особено на Инженерската
картичка) кон ЕУ и другите засегнати страни и кон приближување до потенцијалните организации - сојузници за зајакнување на влијанието .



Професионална картичка/Инженерска картичка

ГС 414

Во продолжение Генералниот секретар ја презентираше работата на FEANI
во текот на изминатите години, во однос на «Директивата за модернизација на професионалните квалификации». FEANI ги изрази своите мислења и
коментари за време на «Јавните консултации» и «Зелената хартија», како
и за време на голем број «Јавни расправи» во текот на последните три години. За ревидираната Директива сега се договорени три страни (Trilogue), кои
требаше да бидат доставени на гласањето на пленарната седница на Европскиот парламент на 9 октомври 2013 година, по што требаше формално да се
одобри од Советот во ноември. Како резултат на тоа, Директивата 2005/36
ќе стане Директива 2013/ .., како публикација која се очекува пред крајот на
годината. До сега Европската професионална картичка - ЕПЦ беше составен
дел од Директивата според чл. 4. Сега е потребно да се утврди новиот изглед
на ЕПЦ и начинот на администрирање и спроведување. Националната транспозиција се очекува во почетокот на 2016 година.
Генералниот секретар ја засили кохерентноста меѓу концептот за Инженерската картичка и основните принципи на Европската професионална
картичка, и ќе се формира «Фокус група» од Комисијата, во која можат да
учествуваат професиите кои покажуваат интерес за ЕПЦ. Генералниот секретар смета дека ќе биде во согласност со неговите претходни напори, ако
FEANI го продолжи својот работен однос со Комисијата за учество во „Фокус групата“, во крајна линија/со крајна цел - да се процени во која мера
симбиозата на ЕПЦ и Инженерската картичка ќе биде можна. Тој понатаму
појасни дека ЕПЦ нема да биде задолжителна за сите професии, но дека
професијата би можела да изрази интерес за неа, под услов
- професијата да е предмет на доволен степен на мобилност
- ЕПЦ бара согласност од сите акционери (универзитети/индустрија/професионални организации) за издавање
- доволен број на земји е во корист на картичката
Д-р W. Fuchs (Германија) додаде дека Инжинерската картичка е во согласност со ЕПЦ. Нејзините цели, во прилог на «мобилноста», кои се во сржта на
ЕПЦ, се да се зајакне инженерската заедница и да се обезбеди транспарентен

систем на образование за работодавачите. Инженерската картичка нема да се
фокусира само на регулирани области на професијата. Бидејќи FEANI треба да
придонесе за понатамошна разработка на ЕПЦ, тој ги повика Националните
членки да ја воведат Инженерската картичка за да се создаде силен систем/
презентација во ЕУ „Фокус групата“. Националните членки треба да се стремат
да станат надлежен орган или да воспостават силни врски со нив. Како резултат на тоа, FEANI ќе биде на водечка позиција, а не други организации.
Господин S. Vaitekevicius  (Велика Британија) смета дека е важно со Инжинерската картичка, исто така, се признае потврдената професионална
компетентност во прилог на академските квалификации.
Претседателот ја истакна важноста на вклученоста во „Фокус групата“ на
ЕУ. Тој смета дека соработката со ЕУ и промовирањето на Инженерската
картичка од Националните членки на FEANI треба да се направи паралелно, со што би се имало водството во подготовката за имплементација на
ЕПЦ за инженери. Инженер ќе биде важна професија за Европската комисија, исто така, со оглед на неговата висока мобилност.
Господин Ј. Munoz (Шпанија) изрази поддршка за паралелниот пристап и
за изјавата од Германија за оправданото раководство на FEANI, обезбедувајќи најдобра пракса и додадена вредност.
Господин L. Cooremans (Белгија) повика на поддршка за мотивирање на
акционерите/Националните членки за спроведување на Инженерската картичка. На неговото прашање дали Националните членки кои учествуваат
имаат било какви студии за вистинската побарувачка за картичката, Генералниот секретар истакна дека секоја земја треба да го испита ова (различни ситуации поврзани со надлежните органи, работодавачите и сл.)
Госпоѓа F. Frost (Данска) изјави дека Националните членки имаат различни
агенди. Таа истакна дека во Данска немало потреба за картичка и не постои
проблем со мобилноста бидејќи поголемиот дел од инженерите работат во
компании. Еден FEANI бизнис-случај треба да ја дефинира вредноста на
картичката кај својата Национална членка (приход) и за инженерите. Во
врска со прашањето за дефинирање на “инженер”, таа смета дека постојат
различни видови на инженери.
Д-р W Fushs (Германија) укажа на вредноста на картичката за компаниите
(човечки ресурси) по реформата на Болоња, или пак, на пример при вработување инженери од други земји. На забелешката од Данска за дефинициите, тој се надоврза на EUR-ACE критериумите во студиските програми.
Госпоѓа Грозданов (Македонија) праша дали Инжинерската картичка
може да се направи неопходна за сите дипломирани инженери кои сакаат
да работат во странство преку “Euro Access Portal”.
Претседателот смета дека Инжинерската картичка не може да се издава
како таква. Сепак, може да се преземат чекори за да се зголеми нејзината
релевантност.
Во заклучокот, Претседателот ги предложи следните чекори за FEANI: да се
воспостави водечка позиција со Европската комисија, промовирајќи ја Инженерската картичка додека паралелно се преговара за интеграција на Инженерската картичка и ЕПЦ на подолг рок. Тој побара согласност од Генералното
собрание. Бидејќи немаше коментари, предложениот процес беше договорен.



FEANI Поврзано членство

Касписко инжинерско здружение - CES
ГС 415

Д-р R. Azizov имаше презентација за CES, непрофитна организација основана
од азербејџанските инженери, претставувајќи широк спектар на технолошки
и инженерски области. Тој ги појасни целите на здружението, структурата
и активностите, вклучително и семинарите/обуките и проектите. Една од
наведените цели беше да се донесат меѓународни инженерски стандарди
за Азербејџан и да се зголеми професионалниот развој на инженерите. Д-р
Azizov ја истакна улогата на големите компании, како “придружнички”. Тој
информира дека CES има 63 професионални членови и 213 членови студенти.
Немаше прашања или коментари од публиката. Препорака на Извршниот
одбор беше да се прифати CES во составот на FEANI од 2014, што се сметаше за договорено. Годишната членарина беше поставена на 2.500 евра.

 Казахтанско здружение за инженерско 		
образование - KazSEE
ГС 416

Профesorot G. Mutanov одржа презентација за KazSEE, која е основана во 2007
година од ректорите на казахстанските технички универзитети. Тој се надоврза со мисиите и целите на организацијата. Тука се вклучени и адаптацијата
и акредитацијата на образовните програми во Казахстан во согласност со европските стандарди. Тој се осврна на членството на KazSEE во Меѓународната
федерација на инженерски образовни општества (IFEES), во Меѓународното
здружение за инженерско образование и модерна инженерска педагогија
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(IGIP), како и на соработката со Европската мрежа за акредитација за инженерското образование (ENAEE), преку нејзиниот руски член AEER (QUEECA
проектот). Тој се осврна на понатамошните соработки, состаноци и семинари.
Немаше прашања или коментари од публиката. Препорака на Извршниот одбор беше да се прифати KazSEE во составот на FEANI од 2014, што се сметаше за договорено. Годишната членарина беше поставена на 2.500 евра.



Буџет 2014

ГС 417

Благајникот го претстави Предлог-буџетот за 2014, чија цел е позитивен резултат од 6.500 евра на крајот на годината. Вкупните приходи се 559.000 евра,
или 6% повеќе отколку во 2013 година, врз основа на следните претпоставки:
- Членарина: 20.000 евра повисока отколку во 2013 година, што се должи
на зголемувањето на најниските придонеси за пет земји од најмалку 50
% од една акција и придонесот од Франција 2.000 евра, во прилог на
целосните исплати од сите други земји
- Поврзано членство: CES и KazSEE (5.000 евра)
- Инженерска картичка: скромна проценка на 3.000 евра
- EUR ING: зголемување на EUR ING усогласено со Резултатите/прогнозата
за 2013
- ENAEE: значително зголемување за 16.000 евра, во согласност со изменетиот договор за соработка од 2013 година
Во однос на трошоците, беше забележано дека тие ќе бидат 27.000 евра
повисоки отколку во 2013 година, главно поради зголемувањето на амортизационите (ИТ и мебел за салата за состаноци) и општите трошоци.
Благајникот се осврна кон изработката на нов систем на акции (удел) за 2014
година. Тој препорача одобрување на Буџетот за 2014 како што е прикажано.
Што се однесува до Инженерската картичка, г-дин L. Cooreman (Белгија) очекува дека земјите контрибутори би биле консултирани. Благајникот одговори
дека 300 картички за 10 потписници биле разгледани и се сметале за реални.
Претставници на националните членки од Шведска, Кипар и Естонија изразија
загриженост во врска со високиот пораст на мали држави, кои во моментов
плаќаат само процент од нормалниот надомест. Претседателот го истакна постепениот номинален пораст во текот на три години, со резултат кој покажува
дека на крај земјите треба да платат најмалку еден цел удел (еквивалент на една
акција), што беше одлучено од страна на Извршниот одбор. Ова ќе треба да се
потврди  со одлуката за нова методологија за акциите на ГС во 2014 година.
Понатамошните коментари беа поврзани со:
- Влијанието на другите земји, ако една земја добива посебен третман
(праведност, дефиниција на посебни случаи и јасен став)
- Потребата од писмени изјави од членовите за придонеси (особено јасна
заложба од Франција да го платат целосниот износ во 2015 година)
- Мотивација за малите држави, од кои се очекува да платат повеќе во
иднина
- Одраз на атрактивноста/додадената вредност на FEANI да мотивира
плаќање на членство.
Д-р D. Petras (Словачка) смета дека Генералното собрание не треба да гласа само за случајот на Франција, туку и за идно членство на другите земји
каде што целосното исплаќање на надоместоци е пријавено за критично.
Д-р V. Krstelj (Хрватска) сугерираше дека не треба да се гласа посебно за
секоја земја, туку да се има општ став кој важи за сите земји.
Во однос на Франција, Генерланото собрание веќе ги забележа во агендата точките 6,7 - договорот за исплата за 2013 година (без право на глас).
Претседателот информираше дека Франција му предложила на Извршниот
одбор посебен договор до 2019 година, со континуирано намалена членарина. Мотивот за тоа се финансиските проблеми, а не недостатокот на интерес
за FEANI. Одборот на FEANI се согласи на намалување за 2014 (надомест
од 2.000 евра), без право на глас, но не и по 2014. Тој се осврна и на новиот
систем на удел кој во моментов се развива за гласање на ГС во 2014 година.
Националните членки истакнаа дека нивниот глас за 2014 треба да биде
поврзан со очекуваниот предлог на Одборот на Работната група за нов систем на удел. Следниот предлог беше претставен на ГС во врска со Франција:
“За да се прифати фактот дека Франција плаќа намалена членарина од
2.000 евра, во 2014 година, Франција треба да се заложи да ја плаќа целосната членарина од 2015 година”.
Генералното собрание на FEANI се согласи со Овој предлог со 63 гласови
за и 25 гласови против.
И Националните члеки и Одборот на FEANI ја нагласија нивната подготвеност да се задржи Франција во одборот. Во случај на неплаќање, Франција,
сепак ќе треба да ја напушти FEANI .
Генералното собрание го одобри предложениот буџет за 2014 година, со
еден глас против од Националната членка на Естонија.



Извештаи од комисии, работни групи и состаноци

Европскиот комитет за мониторинг - ЕМС
ГС 418

Претседателот на ЕМС, д-р J.W. Proper, поднесе извештај за членството во
ЕМС, состаноците и активностите. Тој го истакна следново:

INDEX
- 17 РГ од ЕМС за анализа на ажурираа поднесоци од НМК за INDEX
- Изработка на нова шаблон за проценка на Мастер програмите на Болоња
- Развој/примена на нов шаблон - документ со кој поднесоците од НМК
би биле автоматски квалифиувани за INDEX. Овој шаблон го анализира/
акредитира образовниот систем на соодветната земја.
- Развој на сертификат-шаблон за универзитети со програми во INDEX. Ова
ќе биде испратено до НМК до крајот на годината.

EUR ING
- Пораст на EUR ING апликации. Овде се вклучени зголемен број на посебни случаи, кои ќе бидат опфатени со ЕМС во 2014 година.
- Создавање на EUR ING формулар во вид на електронска апликација, вклучувајќи и нов проширен дел, кој се однесуват на професионалното искуство. Неговата имплементација мораше да биде одложена до следната
година.
- Изработка на документ “Надлежности на Европските инженери/EUR ING”
- Ревизија на EUR ING Водичот. Ова е за одобрување на ГС во точка 12.2 од
агендата.

ИНЖЕНЕРСКА КАРТИЧКА
- Следење на процесите на Инженерската картичка во согласност со “Прирачникот”. Добиени се први годишни извештаи од осум земји, процесот работел солидно.

КОНТИНУИРАН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
- Преглед на КПР кредитните поени и КПР Стандардната рамка на работодавачот.
Во прилог на продолжување/спроведување на горе наведеното, идната
агенда ќе вклучува преглед на ЕМС критериуми наспроти Вашингтонските
критериуми за спогодба; и преглед на влезните критериуми наспроти надлежностите и маркетингот/промоцијата .
Следните коментари беа од претставници од Шпанија и Велика Британија,
кои ја потврдија важноста на вклученоста на Болоња-програмите во INDEX
и на оценувањето на резултатите/компетенциите и КПР, за кои Велика Британија понуди да размени искуства со ЕМС.



“Водич за EUR ING Регистарот на FEANI”

ГС 426

Претседателот на ЕМС ги сумираше главните промени во “Водичот”, чија
претходна верзија беше одобрена од страна на Генерланото собрание во
2000 година. Овие промени особено се однесуваат на:
- Концептот на надлежностите
- Вклучување на “Т” (обука во рамките на универзитетско образование) во
“Е” (образование)
- Отстранување на предусловот за возраста во формулите (да биде најмалку 35 години)
- FEANI ги издава титулите, но “надградби на регистрациите” (обновувањето) може да се прави одделно под одговорност на Националните членки
- Воведувањето на “пасивна листа” во EUR ING регистарот е за над 70 години (се смета дека повеќе не е активен како професионален инженер)
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FEANI
Госпоѓа К. Turff (Велика Британија) ги истражуваше причините за додавање на Забелешката за 5.3a, во која се наведува дека кандидатите кои
го завршиле своето образование во FEANI област, но со програми кои не
се на INDEX, се применува случајот 5.4б. Ова би значело дека дипломиран
инженер, кој може да се препознае во FEANI земјата каде што бил награден, и каде што барателот е оценет од страна на Националната членка за
соодветното инженерско образование, ќе биде третиран на ист начин како
барател без инженерско образование. Истовремено, на апликантот кој има
завршено не- инженерско образование во FEANI земја, потребни му се
само осум години искуство (5.4a), а оној чие образование се одвивало надвор од FEANI област може само да изискува четири години искуство (5.3б).
Ова нема да обезбеди конзистентен третман. Беше договорено оваа тема
да се разгледа од страна на ЕМС на нивниот следен состанок.
Претседателот на ЕМС праша дали постои било несогласување во врска
со ревидираниот Водич. Со оглед дека немаше, предложената ревизија на
“Водичот за FEANI за EUR ING Регистарот” беше договорена.



Форум на Националните членки

ГС 419

Госпоѓа K. Turff (Велика Британија) даде краток преглед за дискусиите на
седниците на  форумот на Националните членки. Тие беа одржани во просториите на FEANI во Брисел на 27 февруари и 5 јуни 2013 со соодветно
учесници од 18 и 14 Национални членки. Главни теми беа:
- Изработка на Стратешки план: амбициозен, многу зависен од Инженерска картичка
- Удел: застапување прагматичен пристап; минимум треба да биде еден
удел
- Цели и производи: треба да ги надополнат националните цели
Ресурси: FEANI има доволно ресурси; Националните членки се исто така ресурс
- Промотивен материјал: некои Национални членки понудија употреба на
нивните материјали
- INDEX: за да се додаде вредност, мора да се осигура редовно ажурирање
- Намерата да се организира заедничка анкета за инженерската професија на некои големи пазари
Извештајот беше забележан без коментари.



Избори и именувања

Избор на нов благајник
ГС 420

Имаше една номинација за избор на нов благајник, која пристигна од Шведска: Господин U. Bengtsson се претстави, а Генералното собрание го избра
со 77 гласови за и 11 против, како нов благајник за период од три години.



Назначување на внатрешен ревизор

ГС 421

Статутот на FEANI предвидува С да назначи два внатрешни ревизора. Д-р
Ј. Suchy беше назначен за првиот тригодишен мандат на Генералното собрание во 2013 година. Мандатот на вториот внатрешен ревизор, господин
H. Treier, завршува со Генералното собрание од 2013. Тој беше повторно
номиниран од чешката национална чкенка за уште една година. Одборот
предложи да му се овозможи на господин Treier да го започне својот втор
мандат и да се одложи изборот на нов внатрешен ревизор до Генерланото
собрание на 2014 година. Ова беше едногласно усвоено.

 Ратификација на изборот на 				
д-р R. Aller за Претседател
ГС 422

Позицијата Претседател на FEANI остана испразнета по оставката на гдин L. Bytoft (Данска) на Генералното собрание во Рим. Последователно
Потпретседателот - д-р R. Aller, беше избран за Претседател на Одборот.
Според Статутот, член С17, изборот е предмет на одобрување на следното
Собрание. Овој избор важи за преостанатиот дел од мандатот на претходникот. Во овој случај тоа е до Генералното собрание во 2014 година. Д-р
R. Aller се претстави, вклучувајќи ја и неговата досегашна работа, искуства
и приоритети. Тој смета дека е важно сегашниот Управен одбор да ја продолжи започнатата работа со истата програма и со истиот тим. Генералното
собрание се согласи со 87 гласа и 1 против за ратификација на изборот на
д-р R. Aller како претседател, до Собранието во 2014 година.

 Ратификација на изборот на Д-р. R. Brandi 		
за потпретседател
ГС 423

Позицијата потпретседател на FEANI остана испразнетa откако поранешниот потпретседател д-р R. Aller беше избран за претседател. Последователно, бордот го избра д-р R. Brandi за потпретседател. Според Статутот,
член С17, изборот е предмет на ратификација на следното Генерално собрание. Ова преземање важи за преостанатиот дел од мандатот на претходникот. Во овој случај, тоа е до Генералното  во 2014 година. Д-р. Brandi
се претстави. ГС едногласно се согласи за ратификација на неговиот избор
за потпретседател до ГС во 2014 година.

 Ратификација на изборот на г-дин T. Markussen за член
на Одборот
ГС 424

Позицијата член на Управниот одбор од северниот регион стана слободна по оставката на господин L. Bytoft. Бордот последователно го избра Т.
Markussen (Норвешка) како нов член на Одборот. Според Статутот, член С17,
изборот е предмет на ратификација на следното ГС. Ова преземање важи за
преостанатиот дел од мандатот на претходникот. Во овој случај тоа е до ГС
во 2014 година. Г-дин Т. Markussen се претстави. Ратификацијата на изборот
на г-дин Т. Markussen како член на Извршниот одбор до Генерланото собрание во 2014 година беше изгласана со 87 гласа за и 1 против.



Информација за именување на членови на Комитетот

ГС 425

Претседателот се осврна на номинациите како што е прикажано во документот ГС/425. Тој им се заблагодари на претседателот на ЕМС, двајцата
заменици-претседатели и на сите членови на ЕМС за нивните обврски и
придонеси. Ова беше забележано.



Разно

Претседателот, во негово лично име и во име на целиот Извршен одбор, им
се заблагодари на заминување на благајникот, г-дин P. Reichel, за неговата посветеност и посветеноста во текот на последните шест години. Ова
беше прифатено од страна на Собранието со аплауз.



Следни средби и локации

Проф. Ј. Suchy ја потврди поканата на Националната членка Полска за одржување на ABM 2014  во Гдањск/Полска. Промотивно видео беше прикажано. Генерланото собрание е закажано за петок 10 октомври, 2014 година. Ова беше договорено. Претседателот информираше дека за наредната
година (2015), португалскиот Националната членка од Португалија доброволно понудила да биде домаќин на ABM.



Затворање на состанокот

Претседателот го затвори состанокот, заблагодарувајќи им делегатите за
нивното учество и на домаќинот за организацијата и гостопримството за
време на настанот. Ова беше забележано.
          

„ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“ 2013

ДЕНОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ НА ПЛАОШНИК

Претседателот Иванов
ги врачи признанијата
По повод Денот на инженерите, Инженерската институција на Македонија на 4 јуни 2013, по јубилеен десетти пат ги награди најуспешните
инженери кои дипломирале на инженерските факултети. Веќе по традиција, свеченото доделување на
наградите се одржа на платото пред
Св. Климентовиот храм „Св. Пантелејмон“ на Плаошник во Охрид.
Свеченоста започна со хорската изведба на химната Величание на Св.
Кирил и Методиј, химната на Република Македонија и Одата на радоста во изведба на „Пелагонитица“. Присутните најпрво ги поздрави
претседателот на Инженерската институција на Македонија, професорот д-р. Александар Димитров, а
потоа говореше претседателот на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери господинот
Блашко Димитров.
Потоа, претседателот на Република
Македонија   д-р Ѓорге Иванов им
се обрати на добитниците и на присутните ректори, декани, професори
и останати гости, по што ги додели
„Златните инженерски прстени„.
Прстенот претставува круна од дабови лисја на чиј врв се наоѓа знакот
на Инженерската институција. Дабовите лисја се симбол на чест и достоинство во македонскиот културен
круг од антика до денес. Ѕвездата
претставува симбол на знаење, кое
во случајов е резултат на синергија
на различни дисциплини. Ова признание претставува поттик за изучување на инженерството и придонес
за формирање на квалитетен инженерски подмладок, компатибилен со
развиените земји.

Во име на наградените се обрати
Дана Ужевска, која се заблагодари
за добиеното признание и во име на
сите добитници на големата награда
вети дека и во иднина ќе се трудат
да бидат најдобри.
Домаќинот ги повика присутните на
коктел забава во прекрасната градина со поглед на Охридското Езеро,
каде во пријатна атмосфера гостите
уживаа во гастрономските специјалитети.
Претседателот Иванов ги покани добитниците на Инженерскиот прстен
на средба за непосредно да разговараат за се што го окупира нивното
внимание. По еден час дружењето
заврши, наградените се поздравија
со Претседателот и задоволни си
заминаа.
Инженерската институција на Македонија досега има доделено 96 инженерски прстени.
Добитниците воспоставија убава
пракса да се дружат и по доделувањето на Инженерскиот прстен.    

ДОБИТНИЦИ
Топ-тен инженери за 2013
Годинава златниот инженерски прстен го добија 10 инженери:
Игор Кулев
Александар Стојковски
Диме Јанчев
Благица Трајческа
Марина Најдоска
Влатко Пешначки
Ивана Велиновска
Дана Ужевска
Марија Стојковска
Дарко Мартиновиќ

Факултет за електротехника и информациски технологии
Технички факултет – Битола
Технолошко металуршки факултет
Машински факултет
Архитектонски факултет
Шумарски факултет
Градежен факултет
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
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ПОРТРЕТ

Д–Р ДИМИТАР СТАМБОЛИЕВ
легенда на
Машинскиот факултет

Вистинскиот професор мора да
строг, но коректен и правичен!
Доајенот на Металскиот завод - Тито и на скопскиот Машински факултет, професорот Стамболиев и
денес неуморно работи и во својата 87 година е витален и пријатен соговорник кој со гордост истакнува дека „на дел од денешните професори, моите асистенти им беа професори. И моите директни
наследници на факултетот се веќе во пензија. Ако тогашните асистенти беа неки мои „дечки“, мои
„питомци“, денешните професори на возраст по педесетина години, ми се како внуци“
„Да не излезе дека се фалам, ама мојот предмет Машински елементи што
најпрвин беше единствен, токму јас го „делев“ на нови предмети, кога требаше моите помлади соработници да се осамостојуваат. Зашто, секој професор мора да остави „наследници“ кои треба да се докажат и да бидат
потоа и поарни од него. Напишав шест учебници, оти тогаш беа неопходни,
но еден од моите учебници неодамна доживеа шесто издание! Не сакам да
бидам погрешно сфатен, ама тоа е базата, „Елементите“ се азбуката за машинците...“, ни раскажуваше во неговиот дом, некогашниот конструктор,
пензионираниот професор на Машинскиот факултет, д-р Димитар Стамболиев, една од живите легенди на инженерството и професурата.  

Зошто станав машинец...
„Израснав во Струмица, таму кај споменикот на Гоце Делчев, каде што
беше хотелот „Есперанто“, беше нашето место и таму имавме куќа во
стар стил, со соби горе и дуќани долу. Тогаш, во средината на триесеттите години од минатиот век, во Струмица имаше дваесетина возила и кај
нас се паркираа, а имаше и автобуска станица. Изгледа тогаш да се определив за машините. Отсекогаш ми „лежела“ и математиката, и кон неа
се насочив. Ја сакав и физиката, зашто математиката е алат, а физиката
е занаетот, основната наука за да се навлезе во другите научни области. Ако знаеш добро физика, лесно можеш да се најдеш себеси и во
медицината на пример. Физиката е основа на техниката. Ете, и јас како
машинец признавам дека машината е тело, а духот е електрониката...“  

Врската на индустријата и факултетот...
„Кога во 1951 се вратив како дипломец од Белград, каде бев како
стипендист на македонската Влада, чекав во Скопје да бидам распо-
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реден. Сакаа да ме распоредат во „Брако“, ама јас, со оглед на образованието, сакав да работам на пумпите за кои бев стручен. Имав
среќа и ме упатија во Металскиот завод – Тито, каде работев се до
формирањето на Електро-машинскиот и Технолошко-металуршкиот
оддел при Техничкиот факултет, во кои професорскиот кадар доаѓаше
од индустријата. 18 години бев во МЗТ, а со години паралелно, секое
попладне предавав на средното Техничко училиште, па учениците оттаму, подоцна ми беа и студенти...
Видете, во животот е важно се да си оди по некој природен ред. Еееј, кога
во 1954 го купив велосипедот! Да знаете, колку бев среќен! Се мачев, не
беше лесно, осум часа во фабрика, а потоа, уште четири часа предавања и
часови. Но, ако човек се добие сервирано на чинија, нема шанси да направи нешто, да го почувствива задоволството од направеното...    
Да не беше приемот на факултетот, мислам дека сите 40 години ќе останев во производството, во МЗТ и дека оттаму ќе излезев со чист образ.
Јас   таму го учев инженерскиот занает! Како се развиваше МЗТ, така
и јас се развивав како стручњак, зашто теоријата е едно, а праксата е
нешто друго. Јас никогаш не бев ни во индустријата, ни на факултетот,
на некое врвно, раководно место, ама ништо не е без причина. Си ја
работев својата работа како конструктор и кога бев шеф на конструкторско биро. Од дома ме имаа научено две работи: да не влгувам во
политика и да не влегувам во банка по кредит! И кога го купив автомобилот, и првиот голем чекор со купувањето на станот, го направив
со сопствено учество, во кеш. И се што сум стекнал во животот, се сум
направил без политичка подршка. И без било какви кредити. Арно ама,
кога ме примаа на факултет со деветгодишно искуство во индустријата,
не ме примија веднаш во редовен работен однос, туку работев хонорарно, паралелно, 20 часови неделно, секое попладне! Никогаш не сум
имал членска карта на ниедна партија! И до денес е така. Будно следам

се што се случува во Македонија и
пошироко, но, само за да го формирам своето  мислење. Ама, имав
питомци (студенти) кои потоа станаа и декани...  И горд сум на нив“.

Фото – робот на
вистински професор
„Што е за мене добар професор?
Важен е неговиот настап, начинот на излагањето на знаењата,
поткрепата за она што го зборува, треба да има и малку хронологија, но најмногу актуелности.
Професорот мора да се потпира
на свои пишувани трудови, учебници и секако, да ги споменува и
оние од кои тој учел. Низ научните
и студиски престои, секогаш учев
од тие мои професори, а потоа и
ги спомнував нивните достигнувања во предавањата на моите
студенти, па и во моите учебици.
Јас секогаш учев од колегите,
од постарите професори, црпев
знење и од германската организација за стандарди ДИН и од
ИСО, како член на комитетите за
нашата област и на македонски и
на југословенски план...
И, нешто што е човечка доблест:
секој професор мора да е точен!
Тоа го научив од мојот професор
во Белград, кој и доаѓаше и заминуваше од предавањата – точно
во минута. Професорот мора и да
е коректен и во секоја прилика да
дава пример за студентите, но и
за помладите колеги. Се разбира,
важни се и колегијалните односи
со професорите, и јас ја имав таа
среќа на мојот факултет, за разлика од Медицинскиот, на пример,
секогаш да владеат релативно добри односи меѓу професорите“.

Моите студенти мораа
да се почитуваат себеси
и знаењето...
„Значи, еден професор мора да
е високо морална личност, да е
точен и прецизен, да има разбирање и широки погледи... Е сега,
јас бев строг професор! Сакав да
ги натерам студентите да учат
поради нивната подобра иднина!
И тие што „паѓаа“ кај мене, никој никогаш не ми реагирал! И на
син на мој пријател, инаку, еден
од најдобрите студенти што сум
ги сретнал, едвај му дадов деветка. Не сум претерувал! Знаев
како јас го стекнував знаењето, и
како го усовршував во фабриката
и колкав труд вложував, и затоа
никогаш не сум бил галантен кон
студентите во оценувањето. Неодамна ми се случи, на еден саем,
млада колешка да не знае да ми
одговори од кои книги учела за
испитот кој штотуку го положила?! Е, јас така не можев. Мислам

Димитар Стамболиев е роден во 1926 година во Струмица, каде што завршува
гимназија. Дипломирал на Машинскиот факултет во Белград во 1951 година
и веднаш по дипломирањето и враќањето во Скопје, се вработува во Металскиот завод – Тито, каде, што, како што вели, цели 18 години “во практика го
надградува“ својот инженерски занает. Првите 9 години во МЗТ, најпрвин како
конструктор, а потоа и како шеф на конструкторското биро, работи на центрифугални пумпи за градски водоводни мрежи а потоа, и на пумпни агрегати за
наводнување и уреди за вештачки дожд и за усовршување во таа област, бил
и на студиски престој во Израел. Паралелно со работата во МЗТ, хонорарно
работи како наставник во средното Техничко училиште, секој ден по четири
часа. Во почетокот на 60-тите години на минатиот век, кога МЗТ започнува со
производство на нумерички управувани алатни машини-глодалки, Стамболиев
е префрлен во групата “за освојување на ова производство“, и испратен е кај
давателот на лиценцата во Западен Берлин.
Откако по отворањето на Електро-машинскиот факултет е избран за хонорарен
предавач на предметот Машински елементи, професорот Стамболиев 9 години
паралелно работи и во МЗТ и на факултетот. Од 1968 до 1983 работи и како
судски вештак, а во 1969 година е избран за доцент и редовно се вработува на
факултетот, со што почнува неговата научно-истражувачка работа. Следната
година е испратен на шестмесечен студиски престој на Техничкиот универзитет
во Минхен во чиј Научно истажувачки центар за запчани преносници изработува научен труд на германски јазик, на 120 страници. Следуваат престоите во
германската  фабрика ЗФ (за автоматски менувачи) и во швајцарската фабрика
МААГ за машини за назабување и запчани редуктори, како и студискиот престој на Техничкиот универзитет во Париз.
На предлог на професорот Винтер, е примен за член на Техничкиот комитет
за прифаќање на новите ИСО стандарди, а уште од 1975 година е ангажиран
при потврдувањето и усвојувањето на ЈУС стандардите. Следната година почнува да држи настава и на Техничкиот факултет во Битола, и на Рударскиот
факултет во Штип.
Автор е на шест учебници Машински елементи (1 – 6) и на учебниците Основи на конструирањето и преносници за возилата, Запченици - продлабочени
анализи и Методика на конструирањето. Докторирал 1978 кога е и одликуван
со југословенскиот Орден на труд со златен венец.
Пензиониран е на 1 октомври 1987 година, што не го спречува и понатаму да се
појавува на меѓународната научна сцена. По првата посета на Индија во 1985,
кога настапил со реферат што е подоцна преведен и издаден и во Кина, следеле настапите во Кина - 1988, Јапонија - 1994, Англија - 1995, Италија - 2001...
Како член на ИСО комитетот, редовно учествува на годишни состаноци и симпозиуми во Шпанија, Франција, Холандија, Германија, Финска, Норвешка, САД,
Бугарија... Иако е веќе 27 години во пензија, според дел од учебниците на професорот Стамболиев се уште се изведува настава.
Оосновач е на фондацијата „Професор д-р Димитар Стамболиев“, која ги наградува со годишна стипендија најдобрите студенти на Машинскиот факултет, а
некогаш и од Медицинскиот факлутет, и на најдобрите дипломци им обезбедува
соодветна парична награда по повод чествувањето на Св. Кирил и Методиј.

дека не сум оштетил никого, секогаш дозволував студентите да
си носат и литература која ја консултирале, па и јас како професор,
пред предавањата се „преслишував“ од моите книги. Не мораа сите
мои студенти да бидат како Данев
или Хаџимишев, на пример, а ги
имало десетици врвни и као студенти и подоцна, како професори
или стопанственици, ама мораа да
се почитуваат себеси и знаењето“.

Страста за перманентно
учење и љубовта кон
медицината...
„На постари години го усовршив
англискиот. Се мајтапам дека
можеби Свети Петар муабети на
англиски, па да се разбереме...
Сериозно, ми требаше за читање,
а потоа, почнав и да преведувам.
Видете, 27 години сум во пензија,
а последните десетина години
„копам“ по медицината, читам и
преведувам, за да им помогнам
на денешните професори на Медицинскиот факултет, зашто сум
бил или сум пријател со нивните
претходници, професорите кај кои
тие студирале... Не е тоа самофалба. порано бев пријател со дел од
најеминентните имиња во нашата медицина, како професорите
Караѓозов и Дејанов, на пример.
И денес, на Клиниките сум како
дома. Нели, за да го победиш нперијателот треба да го познаваш,
затоа и јас, со возраста, следев,
читав и сакав колку што можам да
помогнам, да се спротивставиме
на болестите. Но, не е само медицината, откако сум во пензија им
се посветив и на филозфијата и на
историјата, за да можам денес да
комуницирам со разни профили
на луѓе. Сакам кога можам со луѓе
од разни професии да бидам егал
во муабетот. А, има и поинакво
објаснување, еве една мала аналогија: споредете ги машинството
и анатомијата. Кај нас машинците
е полесно, за клапните и вентилите секогаш има резервни делови, а
за системот на крвоток кај човекот
нема секогаш адекватни замени...
Затоа, и денес работам. Умерено
живеам, се уште до факултетот
одам пеш, и на пазар одам сам. Не
можам да се пожалам, имав среќа
да бидам релативно здрав се до
денес. И сакам да сум информиран,
да видам што се случува, ама денес немам мобилен телефон. Имав,
кога никој кај нас немаше. Кога го
обиколував светот, купив мобилен
во Хонгконг, онаков што личеше на
полициските радио-станици.. Но,
денес не ми треба. Сакам да се движам меѓу луѓето, претпазливо, се
разбира, но сакам да комуницирам
во живо. Еве, и Вам не ви давам да
дојдете до збор...“                        
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ТЕХНОЛОШКО – МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

Соработка со
реномирани компании
во корист на студентите

В

рз основа на потпишаниот
Меморандум за соработка помеѓу Технолошкометалуршкиот факултет,
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Министерството за
образование и наука на Република
Македонија и 19 реномирани компании, беше отпочната соработка и
дадена можност за стипендирање
на 7 студенти од I година, стартувајќи од академската 2012/2013
година.
Со овој документ, на студентите-стипендисти покрај месечната
стипендија, им се овозможи летна
пракса од 6-8 недели, во периодот
од 15 јуни до 15 август, како и дневна пракса во траење од 30-40 дена,
за која компанијата ќе им исплатува
соодветен надомест. Од друга страна, се отвори и можност за кратки
курсеви за освежување на знаењето
на постојниот кадар - инженери технолози и металурзи.
Оваа година по втор пат, на 07 ноември 2013 година Технолошко-металуршкиот факултет го прошири
Меморандумот за соработка со уште
4 нови компании со што се прошири
полето на соработка во повеќе области, кои ги покрива факултетот. Така,
покрај постоечките потписници:
„Југохром“ - Јегуновце, „Макстил“,
„Макпрогрес“, „Здравје“- Радово,
„Витаминка“, „Арцелор Митал“ –
Скопје, ЦРМ, „Вардар Ватростална“,
„Џонсон Мети“, „Скопски легури“,
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„Те-Те пласт“, „Плазма“ ДОО, „Вардар Доломит“, ЛТХ Леарница, Окта,
„Рудине ММ“, „Макпрогрес“, ФЕНИ
Индустри, „Европа“ и „Благој Ѓорев,
оваа година листата се прошири со
четири нови компании, „Окитекс“,
„Адинг“, „Урбан инвест“ и „Пивара“
- Скопје.
На официјалното потпишување,
покрај министерот за образование и
наука Спиро Ристевски, и претставникот на Ректоратот на УКИМ, проректорот за меѓународна соработка,
проф. д-р Мери Цветковска, беа
присутни и претставници на дел од
компаниите, кои ги доделија стипендиите на студентите.

Технолошко-металуршкиот факултет
може со право да се пофали дека како
резултат на меморандумот, успеа
младите студенти да ги привлече кон
изучувањето на техничките науки и
истовремено, да ги мотивира да учат
и да напредуваат повеќе во областа
на технологијата и металургијата, со
една единствена цел: да создаде и
обучи добри инженери, идни двигатели на македонската индустрија.
Првата генерација стипендисти покажа голем мотив за учење и притоа,
нивниот просек се движи во просек
од 8,5 до 10,00! Ваквите резултати се
показател повеќе за успешноста на
овој тип на соработка.
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