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Н

екои од важните елементи за опстанок на човекот се воздухот, водата, енергијата и храната.
За воздухот, за водата и за енергијата пишував во претходните броеви.

Во овој број, за храната.
Во светски рамки, балансот помеѓу зголемувањето на бројот на
жителите и обезбедувањето на храна за нив, претставува глобален
проблем. Не секој има достап до храна, па бројот на гладни и ненахранети се зголемува,  но исто така, голем дел од храната во вискоразвиените држави - се фрла.  Макробалансот многу тешко се постигнува, бидејќи распоредот на производните  површини и населението  
на кое му е потребна храната, се наоѓаат на различни локации.
За да биде  донесена  до потрошувачот  храната се замрзнува
или се конзервира,  се транспортира, при што се троши енергија, а
околината се загадува  со издувни гасови од транспортните средства.
Повеќе луѓе, повеќе храна…., поголемо загадување.
Дури и водата која се флашира и се транспортира до потрошувачот, предизвикува (преку нејзиниот транспорт) загадување на воздухот, а преку пластичните шишиња - загадување со отпад.
Ако подолго време се зборува за grеen – зелено, на пример: зелена енергија, зелено производство, зелена околина..., можеби треба да почнеме да зборуваме за greenfood – „зелена храна”.  Да биде
произведена во близина на потрошувачот,  да биде искористена свежа (да не се троши енергија за замрзнување, конзервирање и транспортирање), да се произведува со локална работна сила,  локални
заштитни средства... Еко, органски... Да се користи локалната вода.

Македонија има идеални услови за производство и користење на „зелена храна“

Можеби треба да почнеме да
зборуваме за greenfood – „зелена
храна, произведена во близина на
потрошувачот, искористена свежа,
произведена со локална работна сила
и со локални заштитни средства
ма (не само финансиската), на секое поле - од суровина до конечен
производ. Локални суровини, локални додатоци, локална енергија,
локална вода, локална работна сила и најблиску до потрошувачот - е  
вистинскиот пример за  „зелена храна“. Можеби треба интензивно да
се следи примерот и во други области на животот.
Во трката по пари, големите производители се обидоа да ги зголемат приходите преку зголемени приноси, произведувајќи генетски
модифицирани производи, (за кои се пишува во овој број) кои стануваат евтини и нивните производители прават голем притисок  за  
супституција на  природните.
Глобалната економија, светските брендови за храна, брендовите
за  облека, обувки..., финалните производи, градежните материјали...
Сите тие треба да се донесат до корисникот. Транспортот кој пред  
десетина години   учествуваше во вкупното загадување со 7%, последниве години во светски рамки учествува со 28%, а и Македонија
многу не зостанува зад глобалните трендови. Ако е точно дека дел
од проблемот за вкупното загадување е зголемената мобилност на
населението, уште повеќе, дел од проблемот е зголемената „мобилност“ на суровините и готовите производи.
Многу суровини прво се транспортираат во места и држави каде
што има евтина работна сила и евтина енергија, и потоа, како готови производи, повторно се транспортираат кај потрошувачите и на
нив им се продаваат по многу повиски цени. Така е со прехрамбените
производи, но така е и со многу други суровини и конечни производи.
На Самитот за трговија со стоки за широка потрошувачка, што
се одржа во месец мај во Скопје, беше соопштено дека македонските граѓани се многу свесни за важноста на тоа дека е полезно да се
купуваат домашни производи.  Околу 70 проценти од популацијата
го поддржува тој пристап при купувањето, доколку  производот ги
задоволува нивните критериуми за квалитет.

Вистински пример за ова е фирмата „Винчини“ која  го исполнува
условот во овој број да биде истакната како успешна компанија која
работи согласно насловот на овој уводник: Производство наместо
увоз.

Ако секоја држава се однесува „зелено“ кон суровините, кон храната, кон енергијата, кон готовите производи, кон  транспортот... можеби ќе можеме како  глобална цел да ја сочуваме планетата со сите
нејзини атрибути. Доминантна улога за решавање на овие прашања
треба да преземат инженерите.

Ако на почетокот зборувавме за здрава чиста и свежа храна, можеби тоа асоцираше само на земјоделските и сточарски производи
од  Македонија. Но добивката може да биде повеќекратно поголе-

Тогаш, да работиме во насока да се даде предност на
производството наместо на увозот.
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ЕДНА УСПЕШНА
ПРИКАЗНА
Кога македонска компанија, лоцирана во
внатрешноста, ќе постигне толкав
успех, со своите 500 вработени,
да има годишно производство
од 12.000 тони,од кои дури
75% го извезува во 45 држави
во светот, приказната за неа
самата се раскажува. Како
од една семејна фирма,
за 25 години се создаде
компанија со портфолио од
преку 300 најразновидни
прехранбени производи кои
се пласираат под пет главни
брендови и педесетина суббрендови... Следна среднорочна цел
на компанијата е да стане лидер во
кондиторската индустрија во централна
и југоисточна Европа.

В

работените и менаџментот на „Макпрогрес“ од Виница самите за себе велат дека имаат визија - секаде каде се цени високиот квалитет за прифатлива цена, да бидат први! „Освојуваме и ги градиме нашите односи со потрошувачите со квалитетот
на нашите производи и со нашата одговорност и посветеност.
Постојано вложуваме и ја прошируваме палетата на производи,
трудејќи се да ги задоволиме различните потреби и барања на
нашите потрошувачи. Наша среднорочна цел е да станеме лидер во кондиторската индустрија во централна и југоисточна
Европа“, пишуваат во својот пропаганден материјал...
Компанијата „Макпрогрес“ има три фабрики со шест линии за
производство на кондиторски производи, една фабрика за земјоделски зрнести производи и една фабрика за пакување на житарки.
Извезува 75% од производството од над 12.000 тони готови производи,  учествува на најзначајните светски саеми од прехранбената
индустрија, и два пати била добитник на наградата за општестествено-одговорна компанија: за 2011 - во областа на екологијата и во
2012 - во областа на односи со вработените. Вреди и да се истакне:
седум од 13-те топ- менаџери во „Макпрогрес“ се жени.
Според создавачите на успехот на „Макпрогрес“, нивна мисија е
животот на современиот човек да го збогатуваат со вкус и со квалитет: „Со совршениот баланс на традиција, квалитетни рецептури и
суровини и најсовремената технологија придонесуваме за подобар
живот на поединецот, локалната заедница и општеството во целина“.

6

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2015

„МАКПРОГРЕС“ ДОО, ВИНИЦА
„Макпрогрес“ годинава прославува 25 години од почнувањето со работа како семјна форма (1990) со 100% приватен капитал, која се занимавала со трговија на големо
со прехранбени производи и стоки за широка потрошувачка. По три години отвораат сопствени супермаркети за
малопродажба, а од 1996 се вселуваат во новоизградениот деловно - магацински објект, по што го прошируваат делокруг на работа и со увоз и дистрибуција на странски производи на територијата на Република Македонија
Во 1997 почнуваат со на сопствено производство со пакување на земјоделски производи, за следната година да
го лансираат првиот бренд „Сончева Долина“ и да почнат
со проширување на асортиманот на производи. Во 2002
по инвестицијата во опрема за кондиторски производи, го
лансираат брендот „Винчини“, и за првппат имаат меѓународна промоција на саемот за прехрана SIAL во Париз.
Следната година инвестираат во објект и опрема за процесирање и пакување на ориз и други зрнести земјоделски производи од брендот „Сончева Долина“ и
стануваат прва компанија во Македонија која го имплементира HACCP системот за безбедна храна. Во 2006 го имплементираат и ISO 9001:2000 системот за менаџмент на квалитет.
Во 2007 ја градат станбено-деловната зграда, го заокружуваат
синџирот  за малопродажба со отворање на нов модерен супермаркет во Виница и отвораат фабрика за производство на
амбалажа, како сестринска фирма на „Макпрогрес“.

„МАКПРОГРЕС“ ДОО, ВИНИЦА

Брендовите на

„Макпрогрес“
Иако примарна дејност на „Макпрогрес“ ДОО е производство
на кондиторски производи и преработка, обработка и доработка
на земјоделски зрнести култури,  компанијата произведува здрава
храна, а во Виница во сопственост има и осум супермаркети.
Брендови на компанијата се:   „Vincinni“, „Vincinni FINEST“,
„Armonia“, „Сончева долина“ и „Натура“.
Асортиманот на „Винчини“ вклучува разни варијации на бисквитно тесто полнето со крем или со овошно полнење во форма на
ролати, мини ролати, тортички, готови торти, како и кори за торти
кои служат како подлога за подготвување на домашни колачи и
торти. „Винчини“ вклучува и производство на крем и најразлични
слатки преливи. Производите на „Vincinni“ се продаваат во 30 држави ширум светот.
Брендот „Vincinni FINEST“ претставува премиум класа на брендот „Vincinni“.   Асортиманот на „Vincinni FINEST“ се состои од:
„Muffins“, „Brownies“ и „Rondo Cake“.
Асортиманот на „Армониа“ вклучува високо квалитетни грисини: „Pizza, Fish“, „Sesame stick“, „Stick“, „Pretzel“, „Ring“, „Party
square„ и „Buzz cracker“, произведени по најнова светска технологија со избаласирани нутритивни вредности.
Следната година го имплементираат и Кошер стандардот,
а во 2010 и EMAS стандардот за
екологија и HALAL стандардот
за кој во 2012 година е добиен и
сертификат. Истата година се имплементирани и стандардите за
квалитет IFS и BRC, наменети за
пазарите во Австрија, Германија
и Велика Британија.
Од 2012, „Макпрогрес“ е дел
од проектот „Македонија 2025“, а
во февруари 2013  го добива признанието од Стопанската комора,
како најхрабра компанија која
инвестирала во услови на криза.
Во мај 2013 е отворен нов производен погон и нова производна
линија во Трубарево, Скопје, каде
се пакуваат и произведуваат производи од новиот бренд – „Натура“, а со инвестиција од 3 милиони евра се гради нова хала за
производство на најразлични видови на вафли од програмата на
брендот „Винчини“, во Виница.
Во август 2014 почнува изградба на два нови производни
погона за брендовите „Натура“ и
„Сончева Долина“.
         

Со преработка, обработка доработка на житни зрнести култури се добиваат најразлични зрнести и прашкасти производи кои
претставуваат дел од брендот „Сончева Долина“.   Производи од
брендот „Сончева Долина“ се: ориз, грав, леќа, пченица, пченка
пуканка, мелен ориз, пченичен гриз, афионово семе, лебни трошки,
кокос, сусам, суво грозје, шеќер во прав, густин, какао, прашок за
пире, зачин долинка, магдонос, оригано, лимонов сок и сол.
Добро утро, време е за насмевка и убава мисла за мене, за тебе,
за сите нас. Ајде да се подготвиме и со полн здив да го живееме
секој ден. Секој ден пред нас, секој нов предизвик и на секој нов
крстопат да ја донесеме вистинската одлука. За себе, за нашите
најмили за сите оние кои ни значат.
Ајде да го одбереме тоа што е внимателно одгледано, внимателно селектирано и апсолутно полезно  за сите нас.
Добар ден, време е да здивнеме, и по напорниот ден да ги наполниме батериите, да се изрелаксираме, да си  дадеме простор  
за себе, за нашиот дух и тело. Со чиста мисла, здрав ум, и со многу
љубов да го одбереме она што најмногу ни годи и не насладува.
Да, да, токму тоа.
Добравечер, време е за нашите најмили, најсакани, најпотребни. Време е за нешто вкусно за мирен и квалитетен сон. Време е за
„Натура“. „Натура“, за секој ден.
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РАЗГОВОР

ГЛИГОР ЦВЕТАНОВ,
извршен директор

„МАКПРОГРЕС“
Е АМБАСАДОР НА
КОНДИТОРСКАТА
ИНДУСТРИЈА!
 Дали прехранбената индустрија може да стане главна
извозна гранка на Македонија? Како извозник на 4,2%
од прехранбените производи од Македонија, каков е
вашиот став за позицијата на Македонија - меѓу здравата органски произведена храна и ГМО...
zzМакедонија има одлична клима за работење со склучени
договори за трговија со ЦЕФТА, ЕФТА и Европската унија што
ни дава бесцарински пристап на многу пазари. Бидејќи имаме
широко портфолио на производи, ние во “Макпрогрес“   лесно
се приспособуваме за секој пазар одделно, а нашиот успех се
должи токму на ориентацијата кон извозните пазари. Имаме редовно присуство на пазарите во над 40 држави ширум светот И
нескромно, може да се пофалиме дека „Макпрогрес“ со брендот
„Винчини„ е своевиден пионер - амбасадор на кондиторската
индустрија, кој прв отворено се осмели да излезе на странските
пазари и преку организиран и системски пристап, да креира перцепција на накедонската кондиторска индустрија како квалитетен и конкурентен играч во регионални и светски рамки.  
Сметам дека Македонија има голем потенцијал во поглед на
прехранбената индустрија, бидејки нашата земја изобилува со
природни ресурси како плодна почва, достапност на вода и мно-
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гу сончеви денови. Во поглед на органската храна, тоа е тренд
кој се зголемува и во наредните години уште повеќе ќе добие
до значење, бидејќи расте бројот на потрошувачи кои преферираат органски природни производи. ГМО храната ја нема во
Македонија и сметам дека е тоа многу добро за нашата земја,
целосно храната од Македонија да се декларира и перципира
како храна без ГМО.

 Како успеавте од една мала семејна фирма од прехранбената индустрија да создадете македонски бренд,
препознатлив и во странство? Што беше пресудно, храброста - ризикот при инвестирањето/кредитирањето,
иновативноста, познавањето и достигнувањето на стандардите на пребирливиот странски пазар...
zz„Макпрогрес“ од Виница е успешна семејна компанија
која оваа година слави 25 годишен јубилеј. Во 25-годишното
постоење „Макпрогрес“ преку континуирани инвестиции и висока стапка на раст, стана една од најголемите прехранбени
индустрии во Република Македонија и водечки извозник од
прехранбената индустрија веќе две години по ред.  

„Освојуваме и ги градиме нашите односи
со потрошувачите со квалитетот на
нашите производи и со нашата одговорност
и посветеност. Постојано вложуваме и ја
прошируваме палетата на производи, трудејќи се
да ги задоволиме различните потреби и барања на
нашите потрошувачи. Наша среднорочна цел е да
станеме лидер во кондиторската индустрија во
централна и југоисточна Европа“
Во производното портфолио имаме преку 300 најразновидни
прехранбени производи кои се пласираат под 5 главни брендови и
педесетина суб-брендови. Сите брендови и суббрендови се интернационално регистрирани марки на „Макпрогрес“ - Виница.
Предизвикот да се успее беше многу голем. Со прифаќањето на
ризикот, со оптимизмот и со многу упорност, сите овие години успеавме, од година во година, работата да ја прошируваме, да воведуваме нови капацитети, побрзи и поголеми линии за производство.
За да се биде успешен производител е најбитно да се има конкурентен производ. Ова подразбира инвестирање во новите технологии за производство, силен тим за истражување и развој, одлично менаџиран производен процес и висока продуктивност.
Нашата политика е да се понуди квалитет за прифатлива цена
и да се реагира брзо и соодветно, според потребите на пазарот.
Секако неопходно е и сертифицирање на производните процеси
според ИСО, ХАЦЦП, Халал, ИФС, кошер... стандардите кои ние ги
имаме целосно имплементирано и сертифицирано.  

 Како во услови на криза и на рецесија успевате да се одржите како извозна фирма, да извезувате во 40-тина земји и
да создавате и нови брендови?

 Какви се Вашите планови за идниот развој на „Макпрогрес“?
zzМоментално во завршна фаза е изградбата на два нови
производни погона во новата индустриска зона во Виница,
нова фабрика за производство на познатите производи „Сончева Долина“ и уште една фабрика за „Натура“ програмата
на здрава храна. Со оваа инвестиција ќе обезбедиме проширување на капацитетите и зголемување на асортиманот на
производи. Исто така, инвестираме и во нова линија за производство на кондиторски производи – бисквити и тортички,
целосно автоматизирана и со најнова врвна технологија. Освен
овие инвестиции, 2015 година ќе биде година и на пазарен фокус и инвестициите ќе бидат насочени и кон проширување на
постојните и освојување на нови пазари.

zzНашиот главен двигател и потенцијален генератор на раст и
понатаму ќе биде извозот, па веќе наголемо се подготвуваме да
ги претставиме нашите стари и понови брендови на претстојните
светски саеми ПЛМА во Амстердам, Ануга и ИСМ во Келн, како и на
помали саеми во Турција и во Полска.

Ние сме компанија која и покрај успесите кои ги има не
застанува на едно исто место. Во нашата лабораторија за истражување и развој континуирано има проекти кои се во тек.
Плановите за развој на „Макпрогрес“, освен во развојот на
производните капацитети, се базираат и на континуирана обука и доедукација на менаџерите и на вработените, па така, за
наредниот период планираме интензивни обуки на менаџерите
на средно ниво за подобрување на нивните перформанси.

Успехот се должи на континуираните инвестиции во проектирање и одржливост на конкурентно производство – голем капацитет со висок квалитет на прифатлива цена.   

Со инвестициите и неуморното работење поставуваме планови за раст и развој и во наредните години. Нашата цел е да
станеме лидер во регионот и прв избор на потрошувачите.  
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ДРАГИЦА
МИЦОВСКА
Електротехнички
факултет, Штип
Родена на 24 јануари 1992 година во Штип. Живее во Радовиш.
Дипломирала со просек 9,43. Од
минатата година е на постдипломски студии „Финансиско известување и ревизија“, на Економскиот
факултет на универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип. Волонтер е во
невладината организација „Развој
иднина“. Зборува англиски јазик.

Оваа награда најнапред ми
претставува огромна лична сатисфакција, а воедно и признание
од највисок ранг за стекнатиот
успех и вложениот труд во студирањето. Ќе ми биде мотивација
и поттик за понатамошно вложување во себе и во своето
стручно знаење.

Во иднина, себеси се гледам како
успешен електроинженер, на соодветна позиција во електроенергетските компании во нашата
земја.  Следствено, се надевам
на континуирано напредување на
професионален план, како и придонесување во напредокот на
мојата стручна област.
12
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АНИТА ПОПОВСКА
Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ, Скопје
Родена на 18 декември 1990. Дипломиран земјоделски инженер,
на студиската програма Заштита на растенијата – фитомедицина, со просек 10,00. Била практикант, а подоцна и демонстратор
на катедрите за генетика и селекција на растенијата и за механизација и помошник во лабораториите за биохемија и молекуларна биологија и за генетика и селекција. Од 2014 е водител на
информативната емисија за земјоделие „Добра земја“ на МРТВ.
Зборува англиски и основен француски.

Наградата е пред се, признание за сиот вложен труд
и здобиен успех на начин како што доликува - за да
не биде заборавен. Воедно, огромно е задоволството
кога инвестирањето во учењето до степен малку
повисок од нормалната граница, излегува оправдано
од аспект на признатост, продуктивност и самоисполнетост. Оваа награда е поттик за понатамошно
усовршување со стекнување нови знаења и вештини.
Чест е да се биде дел од оваа прекрасна манифестација со академска цел.

Никогаш не сум сакала да предвидувам
што би се случувало во иднина, бидејќи
досега најубавите работи ми се случиле
токму непланирано. Меѓутоа, со ова
признание ми се зголемува желбата да
дадам поголем придонес на научно ниво
во истражувачкото поле (за заштита
на растенијата - мојата насока). Исто
така, би сакала да помогнам и во развојот на агрикултурната гранка во нашата земја, да се здобиеме со повисок
статус на европскиот пазар, а воедно,
да го задржиме нашиот добро познат
квалитет и органско производство. За
десет години се гледам себеси како истакнат активист со конструктивен и
иновативен придонес во развојот во
земјоделскиот сектор. Како и колку ќе
успеам во мојата намера, останува да
видиме.
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ДРАГАН СИЉАНОСКИ
Факултет за информатика и
комуникациски технологии,
Битола

Роден во Битола. Дипломирал на насоката
Инженерство и менаџмент на софтверски
апликации, со просек 9,34. Во тек му се и
магистерските студии на истата насока. Како
студент, учествувал на програмата Work
and Travel во САД, каде патувал и работел и
како келенер и работник во перална.   

Да се биде еден од неколкуте афирмирани
инженери кои ја добиваат оваа награда навистина претставува огромна чест. Наградата сама по себе е признание за квалитетот на нашите образовни институции и
ми претставува огромнно задоволство
што сум дел од новиот инженерски подмладок во Македонија. Наградата ми е и
дополнителна мотивација за да вложам
уште повеќе труд за надградување на моите способности, со што би станал успешен софтверски инженер.

Во мојата професија се дејствува локално,
а се влијае глобално. Работам на мое усовршување и го надградувам моето знаење во
тек со најновите светски технологии. Се
гледам себеси како успешен програмер –
иноватор, кој се стреми за револуционирање и подобрување на животниот стандард во Македонија, па и насекаде во светот, преку нови софтверски решенија.
14
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ЗОРИЦА ЛЕЛОВА
Земјоделски факултет, Штип
Родена на 12 септември.1991 во Кавадарци. Дипломиран
инженер агроном. Дипломирала во областа на фитопатологијата со тема “Девет позначајни габни заболувања
на виновата лоза во Република Македонија”, со просек
10.00. Сега е на двогодишни постдипломски студии на
Земјоделскиот факултет на универзитетот “Гоце Делчев”
во Штип, на насоката Енологија. Добитник е на признанија, награди и стипендии со престој во Австрија, Италија, Поругалија и Шпанија. Млад истражувач во областа
на енохемијата, технологијата и производството на грозје
и вино, учесник на саеми, семинари, симпозиуми и практикант во вински индустрии и организации.

За мене оваа награда претставува признание за досегашните постигнувања, предизвик и мотивација да
продолжам и понатаму да се борам со истиот интензитет за поголеми идни достигнувања и усовршувања на
моето образование. Да се добие една ваква награда, за
еден млад човек кој секојдневно сака да се надоградува,
значи поттик за подлабоко навлегување во сферите на
науката и истражувањето. И негово реализирање за
подобрување на работните процеси во индустриските
инженерски производствени капацитети во Македонија.

Моето досегашено образование и истражувачки труд
резултираше со интересно откритие, кое само по себе
повлече нова низа на интересни истражувачки прашања. Затоа се запишав на постдипломски студии, а
барајќи ги одговорите на моите прашања, планирам да
продолжам и на докторски студии. Сметам дека Република Македонија е одлично место за развој на науката,
научната мисла и за нови научни истражувања, каде
сакам да ги реализирам добиените иновативни резултати во земјоделското производство и винската индустрија, се со цел постигнување на комплетност, уникатност и беспрекорност во работниот процес.
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КРИСТИНА ПЕТРОВСКА
Факултет за биотехнички науки,
Битола
Родена на 15 септември 1991 во Битола. Дипломирала со просек 9,19. Сега го дооформува своето образование на Факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола. Член е на Ректорската
управа на Универзитетот „Климент Охридски“, на
Интеруниверзитетската конференција и на Националната асоцијација на престижни академски граѓани.
Била локален лидер на интернационалниот хакатон
натпревар NASA Space Apps 2015. Зборува англиски.

Во текот на своето образување сфатив дека напорниот труд, вложената работа и посветеност
во она што го учиме се клучните елеменити за успех. Среќна сум и горда што моето вложување во
науката ќе биде крунисано со наградата „Инженерски прстен“. Ова признание претставува и дополнителен мотив и инспирација за понатамошни достигнувања на знаењата во инженерската кариера.

Информатичките науки се моја определба од многу
одамна, односно, со завршувањето на основното
образование. Посветувајќи се на оваа област, сфатив дека промените во компјутерските науки и инженерството се многу динамични и се развиваат
постојано. Во ова модерно време, оваа област е основа за функционирање на опшеството во сите
сфери, вклучувајќи го и економскиот развој и напредок. Мојот предизвик за понатаму е да помогнам во
развојот на нови напредни технологии и методолоии кои ќе обезбедат современи решенија во областите на информатичките и комуникациските технологии. Решенија или производи кои ќе бидат конструирани според светските и европски текови, а
тоа би го постигнала со континуирана надградба,
нови инженерски знаења и менаџерски вештини.
16
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ГОРДАН ВИТЕВСКИ
Архитектонски факултет, УКИМ , Скопје
Роден во Скопје на 20 јули 1989 година..Дипломирал со
просек, 9,70. Како студент  учестувува на голем број интернационални работилници и семинари.  Работи една година како архитект-практикант во архитектонското студио “David Chipperfield Architects” во Берлин, Германија.  
Во октомври 2014 година ги завршува и интегрираните
магистерски студии со просечна оцена 9,70. Магистерската теза со наслов “Транспортниот центар како просторна
супстанца за регенерација на фрагментираниот контекстСкопје”,  ја истражува различноста на градското ткиво и
предлага концепт за нова јавна територија во градот.

Чест ми е што сум добитник за наградата
која за мене претставува момент на вреднување на изминатиот труд. На низата посветено и искрено сработени трудови кои го
профилираа мојот професинален развој. Наградата претставува и поттик, влог за одговорно и достоинствено делување во архитектурата, мојата професија, со сопствените прашања и предизвици.

Архитектурата „расте“ преку соработка на теоретското и практичното. Македонската архитектура има оставено голем простор за истражување. Разбирањето на градскиот простор и неговата комплексност, преку отворени и
интердисциплинарни проекти, е предуслов за добар архитектонски проект. Во мојата професионална иднина, се гледам како истражувач на архитектонските процеси во функција на подобар град за посреќни граѓани.
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САЊА САНДЕВА
Технолошко - технички факултет, Штип
Родена на 3 април 1986 год во Пробиштип. Дипломиран
инженер технолог по текстилно инженерство на Технолошко - техничкиот факултет на универзитетот “Гоце
Делчев” – Штип со просечна оценка 9,73 (240 ЕКТС кредити). Запишана на постдипломски студии на насоката
индустриски дизајн на текстил.

Како дипломиран текстилен инженер и млад
човек, во иднина себеси се гледам како креативна и реализирана личност во својата професија,
која ќе твори за доброто на Македонија.

Да се биде добитник на наградата “Инженерски прстен” е голема чест и задоволство. Огромно е признанието и
сатисфакцијата за постигнатиот успех за време на студирањето, а воедно наградата е и поттик за понатаму,
да продолжам со упорноста секогаш да го давам најдоброто од себе. Големо е задоволството кога знаеме дека
вложениот труд е награден со симболика која останува запаметена. Се надевам дека Прстенот ке ми биде мотив и инспирација и ќе ми ги отвори вратите во професијата и во мојот понатамошен живот. Преубаво е чувството да бидеш дел од тимот на најдобрите и најуспешните.
18
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2015

ДЕСПИНА ЈАНЕВСКА
Факултет за природни и
технички науки, Штип

Родена на 30 август 1992 во Штип.
Живее во Пробиштип. Дипломиран
инженер по архитектура и дизајн со
просек 9,69. Од 2014 е на постдипомски
студии по градежно инженерство – геомеханика, на Факултетот за природни и
технички науки  на универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
Зборува англиски, германски и шпански.   

Награда за мене претставува значајна
мотивација и поттик да продолжам со
упорноста, да верувам во себе, да го
давам максимумот и да прифаќам предизвици, бидејќи според мене тоа е
клучниот ресурс за реализирање на
поставените цели.

Тешко е да се предвиди иднината, но
водејќи се со мојата мотивација да бидам успешна и ценета личност,со изградена кариера во оваа област, за десетина години се надевам дека ќе менаџирам со огромна компанија од областа на архитектурата и дека со своите дела ќе придонесам кон развојот на
нашата држава.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2015
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ИГОР ПОПОВСКИ
Технички факултет, Битола
Роден на 29 јули 1992 во Битола. Дипломирал графички дизајн и инженерство со просек  9,79. Учесник на бројни трензинзи, курсеви и семинари. Бил младински активист
и волонтер. Поседува вештини за тренер во
неформалното образование стекнати низ
изнтензивно учество и организација на трензинзи, дел е од No  hate-speech movement,
кое промовира толеранција, анти дискриминација и борба против ксенофобијата. Зборува англиски и основен германски.

За мене наградата претставува огромна
чест и задоволство, едно признание кое сум
го заслужил со вложувањето на многу време
и работа во моето студирање, so вложувањето во мојата изградба како респектабилен млад човек со потенцијал за успех во
животот и достоен за понатамошна работа во научно- истражувачката дејност и
vo мојата професија.

Пред се, се гледам во Македонија. Иако не
можам да ја предвидам иднината би сакал
да бидам на респектабилна позиција каде ќе
бидам препознатлив во мојата професија,
благодарение на мојата научно- истражувачка дејност и чесно работeње во текот
на годините. Исто така, се гледам како човек кој со своето знаење и искуство ќе
може да придонесе кон едукација на младите во Македонија во сферата на формално
и неформално образование.
20
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2015

НАТАЛИЈА НАЈДОВА
Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство, УКИМ, Скопје
Родена на 2 јуни 1991 во Скопје. Диплоиирала на ФИНКИ со просек 9,87. Зимскиот семестар 2013 го поминала на Boston University, САД, како студент на
размена, со просек 3.85, на скала од 1 до 4. Четири пати била наградена како
студент на генерацијата на ФИНКИ каде сега е на постдипломски студии по софтерско инженерство. Зборува англиски, француски и италијански.

Наградата претставува признание за мојот вложен труд за време на студиите и мојата посветеност. Исто така, е мотив за понатамошна работа и надградување. Горда сум на својот успех за време на студиите, но и дополнително, затоа што постои ваква организација, која тој труд го признава и слави.

Ова е само почеток на мојата
кариера и ќе се трудам максимално да се надградувам и доживотно да учам. Секако ќе
продолжам по инженерскиот
пат по кој тргнав и се надевам
ќе бидам исто толку успешна
ако не и повеќе. Се определив за
компјутерските науки односно
софтверското инженерство и
за десет години се гледам себеси повторно во тој правец.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2015
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ЛИДИЈА ЛАЗОВСКА
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
УКИМ, Скопје
Родена на 2 ноември 1991 година во Велес. Дипломиран инженер по дрвна
индустрија со просек 9,62, на насоката Проектирање и технологија на мебел
и ентериер. Добитник на сертификат за учество на „Skopje Design week 2013“.
Зборува англиски и делумно германски.

За мене “Инженерскиот прстен” претставува признание за целиот вложен труд и постигнат успех за време на додипломските
студии, но и мотивација за понатамошно докажување и надградување на професионален план, како и подлабоко навлегување во
инженерските води. Да си добитник на едно вакво признание е
огрoмна чест, но задоволство е уште поголемо кога вложениот
труд и работа се препознаени и наградени како што доликува.
Многу сум горда на оваа награда која претставува не само признание за мене, туку и за моето семејство кое ме подржа во одлуката за студирање токму од оваа област, како и признание за
професорите кои ми го покажаа патот до успехот. Оваа награда
треба да биде мотив за сите студенти - идни инженери да инвестираат во своето образование, зашто патот до успехот е
преку знаењето. Прстенот ќе ме потсетува дека вложениот
труд никогаш не е заборавен и да не застанам тука, туку да
продолжам со своето професионално и научно изградување.
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Мојата професија е многу креативна, секогаш отворена за нови
идеи и во чекор со развојот и
потребите на општеството. Се
надевам дека во блиска иднина ќе
се вработам и ќе можам да го искористам моето знаење стекнато во текот на студирањето. По
десетина години се гледам како
успешен дијазнер со многу уредени
и разубавени домови зад себе.
Моја примарна цел е да усреќам
многу семејства, разубавувајќи ги
нивните живеалишта и овозможувајќи им да се чувствуваат
убаво во својот дом.

2015

ПЕТАР МОШТАНОВСКИ
Шумарски факултет, УКИМ, Скопје
Роден на 1 мај 1991 година во Битола. Дипломирал на насоката Општо шумарство со
просек 8,73. Освојувал дипломи и признанија
од областа на унапредување и одржување
на животната средина, и во спортот. Зборува
англиски јазик.

Пред сè, би сакал да упатам огромна благодарност до Инженерската институција и до покровителот на наградата, претседателот
Ѓорѓе Иванов. Оваа награда за мене претставува едно фасцинантно, бесценето уважување
на постигнатите резултати. Прстенот ни
дава одлика на почестеност, почит и вредност за нашата професинална определба.
Притоа, ако се изразам нескромно, во една
апстрактна смисла, оваа награда претставува круна на достигнувањата кои секогаш биле
на врвот на моралните вредности. Гордоста
и привилегијата да се добие признание од ваков размер ме прави неизмерно среќен. Идеалот што самиот по себе го има ова признание, сметам дека треба да претстаува стремеж на секој иден студент – инженер.

Мојата искрена желба и идејата, односно причината која што ме поведе на Шумарскиот
факултет, беше токму планината и природата во сите нејзини форми и изобилства.
Мотивите и надежите за мојата понатамошна реализација сметам дека ќе останат
под закрила на можностите кои што ги нуди
животната средина и целокупната еколошка
средина. Мојата цел и служба секогаш ќе биде
поттикот кон вреднувањето на биодиверзитетните богатства што ги нуди природата
во целост. Креирање, планирање, унапредување и облагородување на екосистемот, како
и зголемување на еколошката самосвест.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2015
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МЕРИТА КАСА
Факултет за математика и природни науки, Тетово
Родена на 28 август 1990. Живее во Мала Речица, Тетово. Информатички инженер, дипломирала на Државниот универзитет – Тетово со просек 9,93 . Од 2013-та е на постдипломски студии по информатика. Истражувач, учесник на меѓународни конференции,  добитник на “Anita Borg” школарината  за 2012 во Швајцарија.  Зборува англиски и германски.

Не можам и не сакам да прецизирам позиција или ниво до кое
би доспеала. Од една страна не сакам да изгледа дека сонувам,
па се надевам на некои поскромни скалила кон успехот, но од
друга страна, наградите како оваа ми даваат надеж и поттик моите соништа да одат подалеку од точката за која до
вчера сум сонувала. Се гледам себеси во канцелариите на врвните институции, со титули... Но, еден сон досега не ми се
променил: не сакам да ја менувам адресата. Сакам титулите
и работите кои ќе ги заслужам со својата работа, да ги донесам тука, а не тие да ме повлечат некаде надвор од земјата.
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Во животот сум добила и други награди и се надевам дека ќе добијам и
уште повеќе и во иднина. Но „Прстенот“ ќе биде посебен,бидејќи се доделува од „Инженерската инситуција
на Македонија“, која е врв, институција- семејство кое ги опфаќа врвните инженери. И затоа, оваа награда
ја сфаќам како признаниие од сите
инеженери за мојот труд.

2015

АДРИЈАНА КОЦЕВА
Факултет за информатика , Штип
Родена на 16 април 1992 во Штип. Дипломирала со среден успех 9.80 и е добитник е на Пофалница, доделена
од Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, како признание за постигнатиот најдобар успех во студирањето. Извршувала практикантска работа во рамките на проектот
„Компјутер за секое дете”, спроведен од Министерството за информатичко општество и администрација. Континуиран корисник на стипендијата за талентирани информатичари во текот на студирањето. Работи во mkmage.
com. Зборува англиски и основен германски.

Наградата е признание за мојата целосна посветеност кон образованието и максимално вложениот
труд во текот на додипломските студии. Оваа награда е со мотивирачки дух, кој има моќ да ги разбуди
најголемите замисли и цели на еден млад инженер, во
насока на негово издигнување и усовршување во професионалната стручност. Истовремено, наградата
претставува мотивирачки поттик за реализација на
широки идеи и перспективи за остварување на големи
предизвици. Талентот и трудот се најмоќни, неразделни алатки за упех.

По десетина години се гледам како успешен информатички инженер кој ги искористил своите потенцијали
за усовршување и напредок во образованието, а воедно и за стекнување широки професионални знаења.
Би сакала да бидам значајна алка во рамките на голема компанија која нуди можности за развој и стекнување на кариера во областа на софтверското инженерство. Се гледам како вработена во компанија која
работи на обемни проекти, решава големи предизвици, и каде што има можност за напредок и усовршување. Би сакала да работам во интеракција со иновативни, креативни и одговорни луѓе со голема желба за
работа, мотивирачки дух и високо поставени цели.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2015
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ПАУЛИНА ГРНАРОВА
Факултет за електротехника и комуникациски
технологии, УКИМ, Скопје
По дипломирањето на ФЕИТ со просек 9,97, е примена на магистерски студии на École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), во Лозана, Швајцарија. Паралелно, понудено и е да работи како истражувач на истиот универзитет во Laboratory for
Computational Biology and Bioinformatics. Имала и шестмесечна
пракса во истражувачкиот центар на АББ, глобални лидери во
енергија и автоматика.
Моментално е на шестмесечна размена на Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich (ETHZ), Цирих (Швајцарија) каде што
во лабораторијата  Data Analytics ја изработува својата магистерска теза, која ќе ја брани во август.

Наградата за мене претставува голема чест и признание кое ги
рефлектира мојот труд и мојата посветеност во текот на
студирањето. Со самата валоризација дека тоа што го правам
и тоа што сакам да го правам е добро, оваа награда е и голема
мотивација и поттик за понатамошни надоградувања и успеси
во мојата кариера.

Сеуште ги испитувам можностите за мојата иднина на професионално поле. Во текот на изминативе две години, паралелно
со моите магистерски студии, бев дел и од лабораторија на
еден од најпрестижните универзитети, EPFL, како и истражувачкиот центар на ABB. Токму овие искуства се причина поради
која сметам дека мојата иднина би вклучила и истражувачка
работа. Особено сум заинтересирана за истражување во подрачјето на машинско учење и анализа на податоци. Затоа,
мојата моментална цел е да продолжам со докториски студии
и да се усовршам дополнително во областа. Со тоа, се надевам
дека ќе поставам добра основа за по десет години, да бидам дел
од креативна средина со талентирани луѓе, можеби во рамки на
некоја стартап компанија или истражувачки центар.
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2015

КРИСТИЈАН РУНЕВСКИ
Градежен факултет, УКИМ, Скопје
Роден во Битола. Дипломирал со просек 9,79.
Летово очекува да магистрира на Институтот за
земјотресно инженерство на темата „Специјални
интервенции во структурниот систем на објекти
изградени пред воведувањето сеизмички кодови“. Со поискусни колеги соработувал и на големи истражувачки проекти. Зборува англиски и
основен германски.

Како и секоја друга, млада и амбициозна личност која е во потрага по успех, секое признание го сметам како искачување на уште едно
скалило кон зацртаните цели.
Наградата„Инженерски прстен“, која се доделува за најуспешен студент во генерацијата,
претставува потврда за напорната работа и
големиот труд што сум го посветил во текот
на студирањето, но и мотив повеќе за вложување на поголем труд кој би резултирал со поголеми успеси и признанија во полето на професионалната кариера.

Во иднина, на професионален план се гледам на
место кое ќе ми овозможи континуиран напредок
и можност за постигнување на поголеми успеси
во кариерата. Нашиот образовен процес е доволно квалитетен и му овозможува на секој да
постигне доволен степен на стручност и компетентност со што ќе биде конкурентен на останатите колеги од врвните универзитети во светот. Оттука, моето размислување е дека, со
доволно залагање и труд, успехот би бил загарантиран. Со сигурност не би можел да кажам
каде се гледам во иднина, но знам што би требало да преземам за да ги постигнам своите цели.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2015
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МОНИКА УЛЕР – ЗЕФИЌ
Машински факултет, УКИМ, Скопје
Родена е на 3 октомври 1991. Дипломирала  во
насоката Енегетика и екологија со просек 9,70.
Вработена е во ОКТА како одоговорна за животна средина во секторот Здравје, безбедност и
животна средина. Работела како демонстратор
на иститутите за хидраулично инженерство и
за математика и информатика на Машинскиот
факултет Скопје Покрај мајчините јазици, македонски и полски, зборува и англиски и основен
шпански

Наградата за мене претставува значајно признание од професионалната организација ИМИ, која со одликување на најдобрите инженери ги мотивира и понатаму да продолжат да
се развиваат и надградуваат. Навистина го
ценам тоа што сум дел од тимот на добитниците на “Инженерскиот прстен” за оваа година и се чувствувам мотивирано да продолжам
со понатамошен напредок, бидејќи со добивањето на ова признание се потврдува дека
вложениот труд во личниот професионален
развој се исплати.

По десетина години себеси се гледам како дел
од еден стручен тим за здравје, безбедност и
животна средина, бидејќи сметам дека тоа се
главните аспекти на кои во моментов треба
да се обрне внимание. Би сакала да бидам директно поврзана во активности за заштита
на животната средина, како и во работа на
проекти кои придонедуваат кон тоа, како проектирање и инсталација на пречистителни
станици, постројки за рекуперација на пареи од
деривати, како и изнаоѓање нови методи за
управувањето со отпад.
28
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ЕМИЛИЈА ДУКОВСКА
Техничко-технолошки факултет,
Велес
Дипломиран инженер технолог на насоката Нутриционизам со просек 9,95. Запишана на постдипломски студии на студиската програма „Управување со
квалитет и безбедност на храна” на Технолошкотекнички факултет во Велес кој е дел од универзитетот „Климент Охридски“ од Битола. За време на
студиите посетувала болници и старечки домови
во Битола, за да се согледа здравствена состојба на пациентите и штитениците, да се има увид
во планот на исхрана и соодветна корекција на
планот на исхрана, согласно нивната здравствена
состојба. Зборува англиски јазик.

Наградата „Инженерски прстен” е признание за
постигнатиот успех на секој најдобар студент
на инженерските факултети во Македонија. Почестена сум што ќе присуствувам на доделувањето на наградата. И веста дека сум една од
добитниците на признанието ме направи да се
чуствувам горда на себе и исполнета и бев сигурна дека веќе чекорам по патеката на успехот.

За време на студирањето имав голема поддршка
од професорите и деканот на Технолошко-технички факултет Велес, д-р Валентина Павлова
кои несебично ми ги трасираа патеките, ме поттикнаа да продолжам со моето образование.
Така, се запишав и на вториот циклус студии, но
јас тука нема да застанам. Секојдневно учам и се
надградувам, учам за себе, за да бидам горда на
себе и исполнета, за бидам некој и нешто, учам
за и јас да ги трасирам патеките на оние кои
сакаат да успеат.
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„ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“

АНЏЕЛА (МИШИЌ)
ДАМЈАНОВСКА
Технолошко-металуршки
факултет, УКИМ, Скопје

Родена на 21 октомври 1990 во Скопје. Дипломиран инженер технолог по
прехрамбена технологија и биотехнологија, со просек 9,69. Работи како инженер за поддршка на процес во „Џонсон
Мети“. Учествувала на летни школи,
пракса и семинари во Македонија и во
странство во организација на странски
институти и факултети.

За мене наградата значи едно големо
признание на сиот труд што сум го
вложила за време на моето додипломско студирање на Технолошко Металуршкиот факултет во Скопје.

По десет години себеси се гледам на некоја хиерархиски повисока позиција во
фирмата во која работам..
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ГМО ВО
ИСХРАНАТА:
НЕОПХОДНОСТ
ИЛИ НЕ?
Пишува: М-р Саша Хаџи Јорданова

С

тотина години наназад човекот ги менува генетските својства
на животните и растенијата што ги одгледува. Сепак, суштинското менување на генетската природа на организмите, т.е.
внесувањето еден или повеќе гени во молекулот на дезоксирибонуклеинската киселина (ДНК . DNA) започнало во 70-ите години на минатиот век. Иако тогаш, на Земјата живееле приближно
4.000.000.000 жители, научниците се загрижиле дали ќе има доволно храна за да се прехранат сите луѓе, за денес, со бројност од над
7.000.000.000, може да се констатира дека загриженоста е реална.
Генетски модифицираните организми и активностите поврзани со
нив се предмет на научен, апликативен и етички интерес, но и на различни ставови и контроверзи подолг временски период.
Во минатото, човекот применувал природна селекција за да ги
промени својствата на организмите, потоа се користело селективно
размножување, а во поновите процедури тој директно манипулира во
ДНК молекулот - носител на наследни својства. Идејата за генетско
модифицирање на храната истовремено е и фасцинирачка, но и застрашувачка. Многу здруженија на поборници за здрава храна од самиот почеток кренаа глас против генетското модифицирање. Изгласани беа и многу резолуции и декларации со категорични забрани за генетско модифицирање. Но, и најодговорниот човек крие во себе мало
дете, кое е љубопитно да ѕирне во забранетото, а потоа ќе посака и
да го проба… Дали постои граница за строгите морални принципи?

Генетски инженеринг
Генетскиот инженеринг е нов тип на генетска модификација.
Претставува намерно додавање на надворешен ген или гени во геномот на некој организам. Генот има информација која на организмот
ќе му даде карактеристика. Генетскиот инженеринг не е поврзан со
ограничувањата на традиционалното одгледување. Генетскиот инженеринг физички ја отстранува ДНК од еден организам и ја префрла на
генот/гените заради еден или неколку особини од другиот. Значи, особините од било кој жив организам можат да се пренесат во било кое
растение. Овој метод е исто така специфичен поради можноста само
една особеност да се додаде на одредено растение.
Процесот на генетски инженеринг бара успешен крај на серија од
пет чекори.

Чекор 1: ДНК Екстракција
Првиот чекор во процесот на генетскиот инженеринг е екстракција на ДНК. За да работат со ДНК, научниците треба да ја извлечат од
саканиот организам. Примерокот од организмот кој го содржи генот
од интерес е донесен преку серија на чекори за отстранување на ДНК.
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Генетски модифицираните организми и активностите поврзани со нив се предмет на научен, апликативен и етички интерес, но и на различни ставови и
контроверзи подолг временски период
Едно од најпознатите достигања од областа на генетското модифицирање е креирањето на овцата Доли во 1996 година во Велика
Британија, која немала татко овен и мајка овца, туку е „создадена“ од
клетка од мајката овца и гени со кои се комплетира генетскиот корпус
за нов организам, но истовремено, се достигнува максимална сличност со давателот на клетката. Потоа, беше создаден хуман инсулин
со помош на бактерии и во 80-ите години на минатиот век неговата
употреба била одобрена Неколку години подоцна, создадена е бактерија која го спречува замрзнувањето на плодовите кои се испрскани
со истата. Познати се и примерите со генетски промени на тутунот за
да се постигне негова заштита од инсекти и толеранција на хебрициди, а потоа и на вируси. Следуваше создавање на сорта на домати што
се многу потрајни од нормалните и што не скапуваат.
Конечно, во 2010 година е создаден првиот синтетски геном во
бактерија, односно првиот синтетски облик на живот. За подетално
запознавање со ова подрачје потребни се предзнаења од повеќе области, како биологија, биотехнологија, земјоделство и медицина.
Постапките што се применуваат при манипулирирањето со гените
спаѓаат во најсофистицираните техники во современиот генетски инженеринг. Тие секојдневно се усовршуваат и се стекнуваат со можности
за кои претходно не се ни помислувало дека постојат, затоа овие истражувања се толку многу напредни… Во бактериите се внесуваат туѓи
ДНК молекули, со помош на термички или електричен стрес. Внесените
сегменти се интегрираат со геномот или постојат како независни - екстра ДНК хромозоми. И уште многу други постапки кои се привилегија
на познавачите на соодветното, потесно подрачје.

Чекор 2: Клонирање на генот
Вториот чекор во процесот на генетски инженеринг е клонирањето на генот. За време на екстракција на ДНК, целата ДНК од организмот е извлечена одеднаш. Научниците користат клонирање на гени
за да се одвои еден соодветен ген од интерес од остатокот од извлечените гени и да направат илјадници копии од него.

Чекор 3: Дизајн на генот
Штом генот ќе се клонира, генетските инженери започнуваат со
третиот чекор: дизајнирање на генот - откако ќе се најде во различен
организам. Оваа постапка се изведува во епрувета со одвојување на генот со ензими и замена на генските области кои биле одделени.

Чекор 4: Трансформација
Модифицираниот ген сега е подготвен за четвртиот чекор во процесот, трансформација или вметнување на гени.
Бидејќи растенијата имаат милиони клетки, невозможно е да се
вметне копија од трансгени во секоја клетка. Затоа, се користи култура

ФАСЦИНАНТНА ИЛИ ЗАСТРАШУВАЧКА ИДЕЈА
Генетскиот инженеринг наоѓа примена во многу подрачја. Така
во медицината тој се користи за производство на лекови, создавање
моделни животни, за вршење на генска терапија итн.
Во производството, со помош на генетскиот инженеринг се врши
масовно производство на инсулин, хормони на раст кај човекот, лечење на неплодност, хемофилија, вакцини и други лекови.
Генска терапија (генетски инженеринг кај луѓето) главно се врши
со замена на дефектните гени со нови и ефикасни. Но, настојувањата
со помош на биотехнологијата да се менуваат гените кај луѓето, така
што може да се наследуваат, предизвикува етичка загриженост. Доколку овие интервенции се користат не само за лечење, туку и за промена и подобрување на изгледот, прилагодливоста, интелигенцијата,
карактерот или однесувањето на луѓето, постои можност за случајни
или намерни застранувања со несогледливи последици.
Човечкиот организам располага со огромен број усовршени механизми кои овозможуваат, на пример, сопирање на крварење, самолекување на полесни повреди и санирање на други акутни оштетувања,
обновување на делови од оштетени органи, производство на нови
влакна, нова слузница на цревата, замена на црвените крвни зрнца,
нови заби (откако ќе паднат млечните)...
Ова сепак, не значи дека човечкиот организам постигнал совршенство. Во споредба со други организми, можностите на инсектите,
на пример, се поусовршени: растење на нови нозе, опашка или црева
кај морската ѕвезда, ракот или гуштерот.
Има и други биомеханизми кај животните кои ако му се придодадат на човекот, со помош на генетскиот инженеринг, тој во иднина ќе
се усоврши и ќе стекне квалитети кои претходно се наведени. Човекот
може да го избегне стареењето и да го продолжи животниот век, доколку успее да ги совлада:
zz

артиритисот - со растење на нови раце/нозе;

zz

срцевите удари - со периодично создавање на ново срце);

zz

забните болести, со растење на нови заби повеќе пати во животот (примерот на слонот - 5 пати во животот)

Хибрид е вкрстување на две сорти
од ист вид на плод во нова сорта.
на ткиво за да се пропагираат масите на недиференцирани растителни клетки, наречени калус.
Ова се клетките на кои ќе им се додаде новиот
трансген.
Новиот ген е вметнат во некои од клетките
со користење на различни техники. Некои од повеќе заеднички методи вклучуваат пиштол со гени,
аgrobacterium, microfibers и electroporation. Главна
цел на секој од овие методи е транспортирање на новите
гени и испорачуввање во јадрото на клетката, без да ги уништат. Трансформираните растителни клетки потоа се регенерираат
во трансгенски растенија. Трансгенските растенија се одгледуваат до
созревање во оранжерии и семето кое што го произведуваат, која има
наследено трансген, се собира. Работата на генетскиот инженер со тоа
е завршена. Тој ќе ги предаде трансгенските семиња на одгледувачот
на растенија кој е одговорен за последниот чекор.

Чекор 5: Backcross размножувањето
Петтиот и последен дел за производство на генетски модифицирани култури е Бackcross размножување (вкрстување на хибридот со

Општо познато е дека во кората на овошјето има
најголем процент на витамини. Од друга страна, релиси
сите овошки се прскаат со хербициди, па тогаш, дали да
го јадеме овошјето со лушпа или без неа?
Наброените можности на генетско усовршување на човекот се
многу атрактивни. Но, тоа не ја оправдува избрзаната примена на
новини во биомедицината, генетскиот инженеринг и слично, затоа
што историјата изобилува со примери на негативно искуство. Еден
од најдрастичните примери е пуштањето во употреба на лекот талидомид, пред темелно да се тестира неговото дејство, што довело до
10.000 случаи на раѓање бебиња со тешки физички деформитети.
Со години наназад, ЕУ има забрана за одгледување на генетски
модифицирани култури, но нема забрана за одгледување на генетски
модифицирани култури за сточна храна.
Во Македонија Законот за ГМО е донесен во 2008 година и во него
се регулирани сите опции за евентуално доаѓање на генетски модифицирана храна од странство во земјата: за одгледување, за употреба и
за пуштање во промет.
Во случај некој произведувач на храна во Македонија да одлучи
да произведува ГМО храна, потребни ќе му бидат навистина многу дозволи, а самата постапка е екстремно долга.
Досега научно не се докажани штетни ефекти од ГМО храна.
Сојата, шеќерната репа и памукот со генетски модифицирани организми не се произведуваат во Македонија. Пченката се увезува од
Србија и исто така не е ГМО. Сите семиња кои се увезуваат задолжително имаат декларација. Во Македонија ГМО храна може да се најде
во сојата (на која пишува дека е ГМО) и во мал процент во некои кондиторски производи (кои можат да содржат мали количества на соин
лецитин...)


ГМО храна вкрстување на гени
од растенија со гени
од животни.
негов претходник). Трансгенските растенија се одгледуваат со елитни линии со
употреба на традиционалните методи
на одгледување преку комбинирање да
се добијат саканите карактеристики на
елитните родители и трансгенот во една
линија. Потомците постојано се вкрстуваат
повратно кон елитната линија за да се добие
многу посакуваната трансгенска линија. Како
резултат на тоа, ќе се добие растение со потенцијал за принос близок на сегашните хибриди кои ги
изразуваат кодираните особина на новиот трансген.

Процесот на растителни генетски инженеринг
Целиот процес на генетски инженеринг е во основа идентичен за
секое растение. Должината на времето потребно да се завршат сите
пет чекори од почеток до крај варира во зависност од генот, видот
на културата, расположливите ресурси и регулаторно одобрување.
Постапката може да трае помеѓу 6 и 15 години пред новиот трансгенски хибрид да биде спремен за одгледување во производствените полиња.
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ПОРТРЕТ: ПРОФЕСОР Д-Р ЉУБОМИР ТАНЧЕВ

ИСКУСТВОТО
ОД ПРАКСАТА Е
НЕПРОЦЕНЛИВО
Со експретседателот на здружението „Македонски
комитет за големи брани“ и поранешен професор
на Градежниот факултет, кој и како пензионер не
мирува и објавува книги во странство, е задоволство да се разговара на разни теми. Секако, пред и
над се, муабетот се врти кон – браните.
Училишни денови: Во Скопје живеевме во центарот, на „Ленинова“, а учев во „Гоце Делчев“, убаво основно училиште со спортско
игралиште, како и во елитната гимназија „Јосип Броз Тито“ која беше
на местото на сегашната Влада. Се интересирав и стекнував знаења од
разни предмети, но некако најмногу ме интересираше математиката. И
матурската ја подготвував од математика, зашто тогаш матурата се полагаше задолжително - мајчин јазик, странски јазик и избран предмет
од кој се подготвуваше и тема. Нивото на образование кое се стекнуваше  во гимназиите беше високо, нормално, за оние ученици кои имаа
интерес да учат и осознаваат. Имаше и професори кои биле школувани пред војната и сите кои сакаа и самите да учат и да напредуваат,
тоа можеа да го сторат. Тогаш почнаа да се појавуваат учебници и од
домашни автори, но едно треба да се истакне, дека постоеше строг
критериум, за одговори во училиштата и за домашни, пишувани теми.
Мене со знаењето математика од гимназијата, не ми беше неопходна
да учам математика за испитот во прва година на факултет, но не беше
така во сите училишта...  

град и Загреб. Тие интензивно почнале да работат врз плановите за
градење на централите, како „Маврово“, па кога јас студирав веќе
имаше десетина брани. Но, јас имав благо насочвање на факултетот и
тоа не беше пресудно. Јас секогаш имав интерес за реките, па оттаму,
мојата склоност кон хидротехниката. Но, на почеток се вработив во ГП
„Маврово“, едно од четирите тогашни претпријатија со „Пелагонија“,
„Бетон“ и „Гранит“, кои имаа по неколку илјади работници, и ме распоредија на работа во Лабораторијата за испитување на материјали. Тоа
беше мошне важно за мене. Од таа лабораторија, со одвојувањето од
„Маврово“ израсна Градежниот институт „Македонија“... За среќа, ГП
„Маврово“ тогаш го градеше вториот автопат Врхника – Постојна во
Словенија и една делница во Војводина, кај Бешка до мостот на Дунав.
Анализите на лабораторијата во испитувањето на материјалите, одеа и
со тесна соработка со афирмираните институти во Загреб и Белград, и
млад човек навистина можеше многу да научи. А јас навистина се интересирав. Особено за праксата, оти тогаш имаше извонредни мајстори,
се работеше многу интензивно,  многу сметка се водеше... Научив многу за камените и за земјените материјали, еднаш неделно одевме на
Факултет: Иако беше многу популарен, во таа 1964-та, Електро- самиот автопат, а тоа искуство многу ми користеше понатаму...
техничкиот факултет во Скопје беше се уште нов, само неколку години
Брани: Каде е врската меѓу асфалтот и браните? Па, од 60-тите до
по отворањето..Јас заминав во Белград кај еден роднина, кој само што
80-тите години од минатиот век, многу популарни беа камено-земенибеше завршил таму Електротехнички факултет, и тоа како најдобар
студент на насоката Нуклеарна физика. Но, кошавата, амбиентот, ете, те брани. А кај насипните брани има елемент што треба да ја задржи
можеби и сопчето во кое живееше тој мој роднина, а јас се уште имав
водата, еден вид јадро, за што се користеше глина. Но, тоа создаваше
здравствени проблеми, како да ме разочараа. Дома во Скопје имав до- и проблеми, особено во краеви каде нема глина во близина. Од друга
страна, тие брани мораа да бидат извонредно прецизно изведени кај
бри услови и решив да се вратам. Тука, во Скопје, не сакав да студирам
само енергетика, иако подоцна во животот. ете, се занимавав со хи- слоевите за филтрирање, па затоа сметав дека треба да преминеме
на асфалтот. Таа идеја нормално не помина без реакции, некои продроенергетика, и така, се запишав на Градежен факултет, кој тогаш се
викаше Технички факултет со оддели.
фесори сметаа дека глина има насекаде, и слично..Мојот магистерски
труд кој предизвика интерес, беше спој на една нова идеја и на личПрофесори: На Градежниот факлутет тогаш  беше многу строго. ното искуството од патиштата. Во Југославија тогаш имаше изведено
Имавме во 42 - 44 часа неделно. Секој ден по 8 часа и во сабота - 2 или
една таква брана... Не знам, убаво е тоа чувство да се работи прво во
4 часа предвојничка обука. Таа строгост ја диктираа и некои професори
праксата, да се почувствува и кората од тој леб, а искуството секако е
кои од денешен аспект, не можам да ги оценам и како добри, но во
непроценливо....
создадената атмосфера, едноставно, како да немаше многу омилени
професори. Мене, најомилен професор ми беше Микле Серафимовски,
Професор: Од 1977 сум на факултетот, се до пензионирањето. Јас
и на „неговите“ предмети, јас, нормално многу подоцна, станав и асис- и за докторатот останав во полето на мојот интерес, но пред се, од астент. Тој беше надарен професор кој не им предаваше на сите студенти, пект на нумеричката анализа, особено во осумдесеттите години. Уште
ама, го сакаа пред се, поради неговиот однос кон студентите. Тоа беше
во Холандија каде имаше компјутерски центар, научив доста работи,
тип на професор кој вдахновено знаеше да ги пренесе знаењата, но и
но јас сепак бев хидротехничар, а не нумеричар. Со Ѓорѓи Кокаланов се
да всади љубов кон материјата која ја предаваше....    
обидовме јас да пишувам формулации, тој да го развива софтверот. Успеавме да дојдеме до речси исти резултати со споредбени анализи од
Вработување: Веднаш после војната, во секој главен град е фор- брани од странство, на пример од Австрија, оти кај нас немаше многу
мирано Хидро-електро претпријатие ХЕП, а во градовите како Скопје, текстови на таа тема. Можеби и затоа што дел од оние кои работеа на
каде што немало доволно кадар, биле испраќани стручњаци од Бел- изведбата на браните, пишувањето го сметаа за губење време...
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Биографија
Љубомир Танчев е роден во 1945 година
во Прилеп, а од 1950 година живее и се школува во Скопје, завршувајќи средно образование
во гимназијата „Јосип Броз Тито“. Дипломирал,
магистрирал и докторирал (1988) на Градежниот факултет во Скопје, на сите степени на теми
од областа на браните. Завршил постдипломски
студии на Меѓународниот институт за хидротехника во Делфт, Холандија (1978-79). Работел во
лабораторијата за испитување материјали на
ГРO „Маврово“ (1972-75), а потоа во Градежниот
институт „Македонија“ (1975-77).
На Градежниот факултет во Скопје работи
од декември 1977 година како асистент, доцент
(1988), вонреден професор (1992) и редовен професор (1996). Пред да дојде на факултет, работел на испитување на материјали, а за време на
33-годишното работење на факултетот, главно
поле на интерес на наставната, научно-истражувачката и апликативната работа му се браните и
придружните хидротехнички објекти. Учествувал
во изработката на околу 100 стручни трудови, а
сам или со коавтори објавил околу 50 научни
трудови.
Бил декан на Градежниот факултет во два
мандата (1999-2001, 2001-2003). На почетокот на
неговиот прв мандат Факултетот ја добил највисоката државна награда „11 октомври“.
Автор е на првите книги од областа на хидротехничките објекти и браните кај нас:
“Статичка анализа на насипните брани примена на методот на конечни елементи”,
монографија, 160 страни, НИО Студентски збор,
Скопје, 1989 година;
„Хидротехнички објекти“, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, Скопје, 580 страни, 1992 година;
„Брани и придружни хидротехнички
објекти“, издание на авторот, XVI + 767 страни,
Скопје, 1999 година.
За оваа книга во 2000 година ја добил највисоката државна награда за достигнувања во
науката „Гоце Делчев“
Во 2005 година, книгата ја превел и објавил меѓународен издавач во Англија (Taylor

Дел од професорите кои мене ми предаваа, имаа стари белешки и ни диктираа,
за потоа да дојде врмето на скриптите.
Затоа за мене секогаш било најважно студентот да има книга, која не мора ни целата да биде за испит, туку според можностите и амбициите. Кај мене и „8“ беше
висока оценка, а за „6“ мораше да се знаат сите основни работи. Како професор се
трудев да бидам строг, ама праведен, на
сите да им дадам можност. Бев болежлив
и за овозможување на дополнителни сесии. Последните две-три години, пред да
ме испратат во пензија, понекогаш се прашував дали е тоа вистинскиот пристап, но
пак заклучив дека сум бил во право...      

На младинското
првенство на
Југославија во
шах, Приштина
1960 г.

На годишната конференција на ICOLD во Техеран
2005 година, со генералниот директор на
Турската агенција за води (DSI) Ерољ Вејсел и со
претседателот на ICOLD Касио Виоти (Бразил).

& Francis group) под наслов: Tančev L. “Dams
and appurtenant hydraulic structures”, Taylor &
Frances group, CRC Press/Balkema, p.830, London,
UK, 2005. Во 2014 година беше издадено второ,
иновирано и знатно проширено издание: Tančev
L. “Dams and appurtenant hydraulic structures”,
Taylor & Frances group, CRC Press/Balkema,
p.1097, London, UK, 2014.
Паралелно со наставно-научната дејност,
интензивно се занимавал и со апликативна работа. Последен изграден објект во кој учествувал во сите фази на реализацијата била 85 метри
високата брана „Кнежево“ (завршена 2010 година), во состав на Хидросистемот „Злетовица“,
прва насипна брана во Македонија со водонепропустлив елемент во вид на асфалтно јадро.
Бројни гости од странство ја посетиле браната за
време на градбата, за да се запознаат одблиску
со модерната технологија на градба на релативно новиот тип водонепропустлив елемент.
По пензионирањето во 2010 година, учествува во повеќе фази на проектирањето на браната „Конско“ (Гевгелија), 2011-2013 година,
водено од ГИ „Македонија.
Бил претседател на Здружението Македонски комитет за големи брани (2004-2009), а
повеќе децении бил активен во Меѓународната
комисија за големи брани (ICOLD), во која македонското здружение, поради активноста на
членовите и големиот број изградени значајни
брани брани, ужива висок углед.

Повеќе од хоби
Во 1960 година Танчев бил младински првак на Македонија и учествувал на
младинското првенство на Југославија (до
19 години) во Приштина и како убедливо
најмлад учесник, се пласирал во средината
на табелата. Потоа, престанал да игра активно, но страста за шахот ја компензирал,
учествувајќи во организацијата на познатите
меѓународни турнири „Средба на солидарноста“ (1967–1972), водејќи го шаховскиот
клуб „Студент“, уредувајќи го списанието
„Македонски шах“ (1970-1972) и друго. Во
средината на 80-тите години повторно се
активирал како играч и на поеднинечни, но
повеќе на екипни натпревари и во 1983 година станал прв македонски шахист што ја
добил титулата ФИДЕ-мајстор!
„Шах играв од мал, на 12-13 години ми
дојде во рака една книга за шахот, предвоено издание, и некако ме обзема таа игра.
Во Приштина сите навиваа за мене оти
бев најмлад, имав 15 години. Не бев мал, и
тогаш бев висок, ама тогаш таму настапуваше една постара генерација млади
шахисти, во која беа и Парма, со кого ремизирав и Велимировиќ кого го победив. Тоа
беше една убава епизода од мојот живот.
Но, шахот бараше многу посветеност, а јас
сепак, му се посветив на учењето...“

По доделувањето на наградата „11 октомври“ (1999)
на Градежниот факултет (Танчев - втор од лево)
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ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА

ПОСТИГНУВАЊЕ НА
НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ВО ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР
Во рамките на програмата Интелигетна енергија на Европската комисија, од јуни 2012 година е
воспоставена Инцијативата за градење капацитети во градежниот сектор. Нејзина цел е формирање
на работна сила со доволно знаење и вештини за изградба на енергетски ефикасни и пасивни
објекти. Реализацијата на активностите во рамките на оваа европска иницијатива треба да обезбеди
постигнување на националните цели за заштеда на електрична енергија, согласно заложбите на
20/20/20 стратегијата, правејќи соодветни интервенции во градежниот сектор
Пишува: Проф. д-р Христина Спасевска

В

о Инцијативата за градење капацитети во градежниот сектор се вклучени 28 земји од Европската унија
и  Република Македонија! Овој успех се должи на капацитетот на проектниот тим што го подготви проектот, високо оценет од Европската комисија. Проектниот тим
го предводи Стопанската комора на Македонија, а учесници
се Факултетот за електротехника и информациски технологии
при УКИМ, Центарот за образование на возрасни, КРЕАЦИЈА
-Здружение на бизниси и консултанти, ЦеПроСАРД - Центар за
промоција на одржливи земјоделски пракси и рурален развој и
Факултетот за бизнис и економија.  
Во периодот 2012-2014 година е реализирана првата етапа
што имаше за цел оформување на национални тимови кои ќе
работат на остварување на две основни цели. Првата е дефинирање на потребите и можностите на градежниот сектор во
постигнување на националните цели во заштеда на електрична енергија, а втората е определување на потребниот број на
градежни работници, како и видот на нивните вештини, за изградба на енергетски ефикасни и пасивни објекти.

Македонија да биде носител на уште еден проект Националниот патоказ, каде е поставена цел до 2020 година да се обучат
помеѓу 9.600 до 16.200 работници за енергетска ефикасност и
Оваа етапа заврши со изработка на документ со национал- обновливи извори на енергија. Тоа е тема на   новиот проект
на анализа (status quo) на потоечката законска легислатива „Обука на градежните работници за енергетска ефикасност“.
За да се имплементираат овие барања издвоени се пет најпво однос на енергетската ефикасност и обновливите извори
риоритетни занимања и тоа фасадери, столари, техничари за
на енергија, каде се дефинирани барањата меѓу постоечката
и потребната работна сила во градежниот сектор. Согледу- греење, ладење и климатизација, покривопокривачи и електричари.
вањата во овој документ овозможија да се развие Национален
патоказ (Roadmap) за создавање на систем за континуирано
образование на градежните работници на полето на енергет- Со оглед на големиот број работници што треба да се здобијат
ска ефикасност и обновливите извори на енергија. Двата доку- и сертифицираат со вештини од енергетска ефикасност, се замента се поддржани од Национална платформа со институции, почна со развивање на тренинг-шеми од голем размер, преку
надградба на националниот образовен систем. Тоа ќе се прави
направена во рамките на проектот, во која што учествуваат
повеќе од 50 релевантни институции од градежниот и граѓан- преку препознавање на претходно стекнато искуство на работници во градежниот сектор и зголемување на капацитетите на
скиот сектор, стручни организации и владини институции.
тренинг-провајдерите за имплеметација на волонтерски квалификациски шеми, со развој на тренинг-курикулуми на претРезултатите беа високо оценети од Европската комисија и
ходно идентификувани потреби во градежниот сектор.
програмата Интелигентна енергија, што овозможи Република
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Достигнување на соодвеен број обучени
работници за енергетска ефикасност
Поставените цели во проектот „Обука на градежните работници за
енергетска ефикасност“, значат реализација на одреден број активности опфатени во неколку целини.
Сертифицирање на 1.000 градежни работници со претходно искуство. Проектот овозможува 1.000 работници од петте приоритетни занимања да добијат сертификат за нивните постоечки вештини и
искуството од областа на енергетската ефикасност. Овој сертификат
покрај Македонија, ќе се признава во Словенија и Хрватска.
Избор на 10 тренинг-провајдери. Десет институции кои организираат обуки, ќе го зајакнат своето портфолио со дополнителни стручни
обуки за енергетска ефикасност во градежниот сектор. Избраните
тренинг провајдери ќе ги спроведуваат обуките за петте приоритетни занимања на градежни работници, така што 50 работници (10 од
секое занимање) ќе се обучат со можност во иднина да продолжат
со оваа дејност.
Обука на 200 тренери. Околу 200 тренери од петте избрани занимања ќе бидат обучени за да ги спроведуваат обуките за работниците во градежниот сектор. Овие обуки се подготвени за верификација
од страна на Центарот за образование на возрасни. Процедурата за
верификација треба да отпочне во текот на проектот.
Обука на 50 градежни работници. Проектот ќе финансира пилот
обуки за 50 градежни работници, односно по 10 работници од петте
занимања. Обуките кои ќе ги спроведуваат избраните тренинг-провајдери кои ќе можат да ги продолжат и по завршување на проектот.

Препознавање на претходните знаења и
вештини на работниците
Најмасовен сегмент во реализација на проектот е препознавањето
на претходните знаења и вештини на работниците во градежниот
сектор за енергетска ефикасност, со цел да се достигне потребната
квота на обучени работници, согласно националните препораки на
20/20/20 стратегијата. Со поседување на сертификат, работниците се
поконкурентни на пазарот на трудот, а  работодавачите, доколку во
своите тимови имаат работници со сертифицирани вештини од енергетска ефикасност, стануваат конкурентни на пазарот.
Процесот на препознавање на претходните знаења и вештини е поставен од Факултетот за електротехника и информациски технологии
при УКИМ и претставува нов механизам за сертифицирање, не само
во Македонија, туку и во Европа. Овој процес е масовно прифатен,
бидејќи не бара дополнителни обуки, што работодавачите и работниците ги сметаат за неефикасни. Тоа значи работниците добиваат
можност да го сертифицираат своето знаење и вештини на брз и

едноставен начин, без загуба на време за спроведување на обука и
трошоци за реализирање на обуки.
Препознавањето е процес преку кој постоечките знаења и вештини
на работникот, без разлика на начинот на кој што се здобиени, се
оценуваат и се вреднуваат, имајќи ги предвид бараните компетенции содржани во дадено занимање. Компетенциите може да бидат
согласно националните квалификации на занимањето, или согласно
акредитирани обуки.
Во европските земји препознавањето почнува да се втемелува во
процесот на доживотно учење и вреднување на резултатите од
учењето, стекнато со сите три форми на образование: формално, неформално и информално образование. Во рамките на ЕУ, Европската
комисија го промовираше процесот на Препознавање на претходно
стекнатото знаење и вештини, поставувајќи ги процедурите на
препознавање во Европската агенда за модернизација на образованието.
Заедничко за сите земји каде што почнува да се имплементира овој
процес е што препознавањето се врши преку вреднување на резултатите од учењето, кои се утврдени во стандардот на занимање и што
ги нуди формалната обука. Сертификатот е идентичен со сертификатот што се добива и по следење на формална обука.
Процесот на препознавање на стекнатите квалификации во македонското законодавство е предвиден во Националната рамка на квалификации (Закон за националната квалификациона рамка, Службен
весник бр. 137 од 7 октомври 2013), што е во согласност со Европската рамка на квалификации.
Во Македонија со обуките и препознавањето ќе бидат опфатени III, IV
и Vб образовно ниво во Националната рамка на квалификации.
Компетенциите стекнати во процесот на неформално или информално образовани ќе бидат оценувани од стручни комисии, посебно за
секое од петте избрани занимања. Овие комисии вклучуваат веќе
сертифицирани тренери за испорачување на обуки од дадено занимање, обучени во рамките на проектот, како и претставници од работодавачите и синдикатите.
Сертификатите со кои ќе се здобијат работниците ќе бидат со иста
важност како и сертификатите издадени по посетување на соодветна
обука.
За спроведување на процесот на препознавање ќе биде одговорно
сертификационо тело, составено од компетентни претставници на институциите, партнери во проектот „Обука на градежните работници
за енергетска ефикасност“.
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