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ПРСТЕНОТ НА НАУКАТА
Пишува:

проф. д-р Миле Димитровски,
главен и одговорен уредник

П

рстенот е симбол на љубовта. Да се сака нешто е
многу значајно во животот. Тоа е нишката која им
дава смисла на сите елементи кои го сочинуваат
животот. Оваа „љубов“ кон науката веќе седум
децении го креира животот на единствената и уникатната струкова организација – Инженерската институција на
Македонија.
За да се мотивираат и поттикнат поединците да се „вљубат“ во науката и знаењето, веќе 13 години, најдобрите
дипломирани студенти од факултетите што негуваат инженерски дисциплини се закитуваат со признанието Инженерски прстен. Со ова, на симболичен начин, се „спојува“
најдобриот инженер со највозвишената нишка во личниот,
општествениот и цивилизацискиот развој - науката. Ова
претставува и поттик за младата личност да продолжи со
професионалното проучување и да се изгради во квалитетен инженер како движечка сила за технолошки развој. На
крајот, прстенот претставува Круна, финална потврда на
нешто во што е вложено, чесно и достоинствено е постигнато и потврдено како знаење. Дабовите лисја на прстенот се симбол на чест и достоинство, а ѕвездата од знакот
на Инженерската институција го симболизира знаењето и
оваа „света“ водилка, го трасира патот во изминатите седумдесет години.
Здружувањето на инженерските здруженија и асоцијации
започнало во дамнешната 1946 година, кога е формирано
Друштвото на инженерите и техничарите на Македонија
(ДИТМ). Една деценија подоцна, ова здружение го менува името во Сојуз на инженерите и техничарите на Македонија (СИТМ). Пред 22 години, во 1994, на Генералното
собрание на СИТМ е одлучено да се трансформира во асоцијативна научно-стручна организација на инженерите под
името Институција на инженерско-научни друштва и сојузи
на Република Македонија (ИИНДСМ). Последната промена
е направено на 26 декември 1998 година, кога ИИНДСМ се
трансформира во Инженерска институција на Македонија
(ИМИ), со свое седиште во Скопје.
Без разлика на тоа што го менувала своето име, Инженерската институција на Македонија (ИМИ) е единстената професионална, неполитичка и непрофитабилна организација

Седум
децении со
„ПРСТЕНОТ“
НА НАУКАТА
која обединува здруженија на инженери од теоријата и од
праксата. Како институција ги штити и промовира интересите на архитектите, на градежните конструктори и инженери, термичарите, инженерите по физика и енергетика,
геодетите, инженерите по шумарство и дрвна индустрија,
машинците, металурзите, рударите, геолозите, сообраќајните и текстилните инженери, хемичарите, технолозите,
земјоделските и инженерите по хортикултура. Иако сите
различни, заедничко им е Инженерството.
Неуморно се работи на воспоставување суштинска соработка меѓу сојузите и здруженијата кои членуваат во ИМИ.
Сите заедно се стремат кон постигнување на мисијата и
визијата на инженерите, иако како поединечните членки
имаат различни цели. Затоа, е потребно членките да се
здружат и поблиску да соработуваат преку форуми, заеднички проекти, настапи и соработки. ИМИ соработува и со
високообразовни институции и компании, а се стреми и кон
воспоставување директна соработка со државните институции за да ги креира и пласира политиките и ставовите.
„Прстенот на соработка“ не е само Македонија, „прстенот“
е светот. Ваквата соработка овозможува струковата организација да е во тек со политиките на Инженерската картичка, да учествува во работата, како полноправна членка
на Асоцијацијата на европски национални инженерски асоцијации, но соработува и билатерално со поединци колеги
од други држави.
Во кругот на прстенот се споени многу инженери. Без разлика на нивните достигнувања и лични успеси, сите се вложуваат во исполнување на инженерската мисија  да го следи, стимулира и координира развојот на науката и новите
технологии во сите инженерски дисциплини.
И се како во круг, во ликот на прстенот, почнува и завршува на една стартна позиција. Иако се спојуваат почетната
и крајната точка, она што е на финишот на инженерското
„патешествие“ е поквалитетно, подобро и поефикасно од
она што било на почетокот.
Искрено и во очекување на следните јубилеи. 
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Млади инженери
ИНТЕРВЈУ

Проф. д-р ХРИСТИНА СПАСЕВСКА, претседател на Инженерската Институција на Македонија

ИМИ ја развива
иновативната мисла
и инженерското
претприемништво
Да се биде претседател на
ИМИ во време на експлозивен
развој на нови технологии,
мултидициплинарност на
техничките науки и создавање
нови инженерски дисциплини,
кога инженерската дејност
е незаменлив сегмент на
секојдневното живеење,
обединувањето на инженерите
со своите различности
и интереси, значи голем
предизвик. Особено, ако тоа
бара градење на ставови и
политики кои би придонеле
кон подобрување на местото
и улогата на инженерите во
општеството.
6
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Млади
СПАСЕВСКА
инженери

Почитувана проф. д-р Спасевска, Вам Ви припадна честта да ја одбележите 70-годишнината
од основањето на Инженерската Институција на
Македонија. Што значи за Вас да се биде прв
човек на институција која седум децении ги обединува инженерите во Република Македонија?

белег бидејќи во неа членуваат повеќе струкови
организации со волонтери поединци – инженери практичари и научници. Како се дејствува,
т.е како се балансира помеѓу предизвиците во
професијата и активностите во волонтерска организација?

Оваа година Инженерската институција на Македонија одбележува голем јубилеј, 70 години од своето
постоење, што секако е за почит. Таа го носи континутетот на Друштвото на инженерите и техничарите,
формирано првите неколку месеци по ослободувањето, со единствена цел – здружување на сите тогашни сили од областа на техниката и инженерството за
инфраструктурна изградба на нашата нова самостојна држава. Во тоа време, да се почне од ништо, во
земја, од која до тогаш само се црпело и изнесувало
нејзиното богатство, без да се инвестира во стратешки објекти, дополнително разурната и распарчена во
неколкуте последователни војни, барало огромни
залагања и елан на малкуте тогашни стручњаци. Низ
децениите, со зголемувањето на бројот на инженери, оваа организација од друштво на сите инженери прераснува во Асоцијација во која што членуваат
пооделни струкови здруженија на инженерите. Го
менувалата и името, но не и својата улога, да биде
организација-лидер за инженерите преку која секогаш ќе можат да ги артикулираат своите барања и
ставови.

Денешницата покажува сериозно организирано изразување на граѓанските ставови и  вообичаено е, во
таа плејада на различности, најнагласени да бидат
токму оние што се однесуваат на подобрување на
фундаменталните човекови права.

Денес, после 70 години, да се биде претседател на
ИМИ во време на експлозивен развој на нови технологии, мултидициплинарност на техничките науки и
создавање нови инженерски дисиплини, кога инженерската дејност е незаменлив сегмент на секојдневното живеење, обединувањето на инженерите со
своите различности и интереси, значи голем предизвик. Особено, ако тоа бара градење на ставови и политики кои би придонеле за подобрување на местото
и улогата на инженерите во општеството.
Во кој правец ќе ја движите оваа професионална
институција во вашиот четиригодишен мандат?
Нејзината мисија е да го следи, стимулира и
координира развојот на науката и на новите
технологии во сите инженерски дисциплини во
Македонија.
Досега ИМИ со своите активности е веќе етаблирана
и препознатлива како на национално, така и на меѓународно ниво.   Од организација на профеционалци
таа сè повеќе ги насочува своите интереси кон реализација на активности што ќе овозможат подобрување
на условите за научни и апликативни истражувања,
како и развој на иновативната мисла и претприемништвото кај инженерите. Глобализацијата на пазарот
на трудот, валоризацијата на образованието изразено преку соодветни компетенции, бара создавање на
национални политики што со сигурност не би можеле
да се креираат без мислењето на струковите инженерски организации и каде ИМИ, исто така, планира
да има значајна улога.       
ИМИ е неполитичко и непрофитабилно здружение на граѓани што дава свој професионален

Сепак, не помалку значајно е мислењето на струковите организации што може директно да влијае врз
целокупниот развој на државата, особено во сферата
на образованието, науката и новите технологии. Секојдневието бара професионалци со интегритет што
ќе носат стратешки одлуки и имаат визија за подобрување на квалитетот на живеењето. Нивниот волонтерски ангажман е за почит, особено затоа што
како истакнати професионалци секогаш имаат реален предизвик да го оптимизираат својот ангажман
надвор од работните задачи.                
Успева ли ИМИ да даде свој придонес во раст и
развој на меѓународните политики во инженерските дисциплини?
ИМИ е рамноправна членка на Асоцијацијата на европските национални инженерски организации при
што активно учествуваме во креирањето на генералните политики, иако застапуваме мала земја како
што е Република Македонија. Вклучени сме во иницијативи со кои ќе се зголеми препознатливоста на
нашите инженери во регионот и на европскиот пазар
на трудот, а работиме и на спроведување на иницијативата за издавање на Европска инженерска картичка. Со неа знаењата и компетенциите од стекнатото
образование и работното искуство на нашите инженери ќе бидат дефинирани според европски стандарди, што ќе овозможи нивен рамноправен статус со
другите инженери на меѓународно ниво.    
Секоја организација посветува внимание на
својата иднина преку стимулирање на млади кадри. Како тоа го прави ИМИ?
Во здруженијата, членки на ИМИ, младите инженери имаат суштествена улога во претставувањето на
своите ставови и донесувањето на одлуки. Од друга
страна, ИМИ има своја организација на млади инженери, во која што членуваат инженери од сите струкови здруженија, токму заради фаворизирање на
концептот на мултидисциплинарна соработка. Очекуваме дека младите иженери ќе отворат нови перспективи во нивното меѓусебно комуницирање и ќе
предложат активности и настани, секако поддржани
од ИМИ, со кои ќе наметнат нови политики во организацијата, но и во своето работно опкружување. Во
блиска иднина ќе започнат активности за нејзино
рамноправно членство во Европската асоцијација на
млади инженери, каде ќе можат да предлагаат идеи
и да ги мерат своите ставови  со колеги од другите
Европски земји.
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Годинава, по 13-ти пат, ќе доделувате Инженерски
прстен на најдобрите дипломирани инженери, под
покровителство на Претседателот на државата. Што
може да очекуваме од манифестацијата?
Признанието Инженерски прстен е уникатна манифестација во регионот, но и многу пошироко. Секоја година, на
најдобрите дипломирани инженери од избрани факултети
на петте прворангирани државни универзитети Република Македонија, ИМИ и Комората на овластени архитекти
и овластени инженери на Република Македонија доделуваат златен инженерски прстен. Манифестацијата Инженерски прстен е под покровителство на Претседателот
на Реупблика Македонија и традиционално се оджува во
Охрид, во лулката на Македонската писменост и култура.
Златниот инженерски прстен претставува круна од дабови
лисја на чиј врв е вграден знакот на Инженерската институција на Македонија. Дабовите лисја во Макeдонската
традиција од антиката до денес се симбол на чест и достоинство на носителот. Ѕвездата од знакот на Инженерската институција на Македонија го симболизира знаењето и
синергијата од сите инженерски дисциплини.
Признанието Инженерски прстен има за цел да ги промовира инженерските науки кај младите, а кај новите инженери да го поттикне нивното натамошно професионално
усовршување, како начин за формирање на инженерски
подмладок што ќе биде движечка сила во техничко-технолошкиот развој на нашето општество. Но, истовремено
со истакнувањето на најдобрите  млади инженери се про-
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мовира елитизам што по правило треба да биде признат и
награден. Затоа ИМИ и Комората од оваа година започнуваат две иницијативи, првата се однесува за стипендирање на добитниците на магистерски и докторски студии
од страна на факултетите и втората, предлог за нивно вработување на нашите универзитети. Сигурни сме дека ова
ќе биде начин да ги задржиме нашите најдобрите млади
во земјата, за да ја започнат тука својата професионална
кариера.  
Со оглед дека оваа признание се доделува повеќе од една
деценија, минатата година ИМИ иницираше формирање
на Клуб на добитници. Очекуваме дека овие млади професионалци кои веќе имаат изградено успешни кариери
ќе можат да дадат сериозен придонес со нови идеи за подобрување на местото и улогата на младите инженери во
државата.       
Што треба да исполнува одредена организација за да
стане член на ИМИ и да ги „брани“ професионалните
бои на инженерската професија?
Во овој момент во ИМИ членуваат 17 струкови здруженија од сите инженерски области обединети со Договор
за здружување, согласно своите права и обврски,. ИМИ,
како и досега, така и понатаму останува отворена за соработка со нови инженерски здруженија чии што цели и
активности се во линија со определбите на нашите членки.  
Официјалното  барање за пристапување и образложението се поднесува за усвојување до Генералното собрание
на ИМИ. 

Факултетот за природни и технички науки е научно-образовно институција и интегрална единица на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Факултетот за природни и технички науки вклучува голем број на атрактивни студиски програми, и тоа: рударство, геологија, индустриска логистика, инженерство на животна средина, архитектура и дизајн, и географија.
Студентите се стекнуваат со високи компетенции, знаења и вештини кои
се бараат во современите компании.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ,
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ШТИП

Практичната работа во текот на студиите, користењето на универзитетските лаборатории, соработката со стопанството и искусниот
наставнички кадар се основни елементи кои со сигурност придонесуваат за стекнување на високи компетенции релевантни како на домашниот, така и на меѓународниот пазар на трудот. Факултетот за
природни и технички науки претставува вистински избор за секој
млад човек.

GREDIT 2016

Даме Димитровски изјави дека:
На конферецијата ГРЕДИТ2016, Зелен развој, зелена инфраструктура и зелени технологии, свои научни трудови пријавија
543 научници од 13 земји од Европа.
Оваа конференција е најголемата научна конференција посветена на животната средина во Република Македонија и пошироко.
Како пленарни и поканети предавачи на конференцијата се појавуваат 10 врвни научници, сикој од нив, во различно поле
на истражување во животната средина, меѓу кои: проф. Масимо Зукети од Италија, кој беше во потесниот круг за Нобелова
награда за физика во 2015, проф. Џанер Замбак од Турција, проф. Миле Димитровски од Македонија, проф. Илија Брчески
од Србија, проф. Трендафилос Албанис од Грција, проф. Илириан Малолари од Албанија и други.
Организатори на конференцијата се: Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Машински факултет, Факултет за електротехника и информациски технологии, Технолошко-металуршкиот факултет, Медицинскиот факултет, БЕНА – Балканската
асоцијација за животна средина во која членуваат преку 200 универзитети од Европа, Комората на овластени архитекти и
овластени инженери на Република Македонија, ПАКОМАК од Скопје, Центарот ФУЕЛ и 6та Ѕвезда.
Теми на кои ќе се дискутира на научната конференција се: загадување на воздух, вода и почва; обновлива енергија; менаџментот со урбаниот и индустрискиот отпад; климатски промени; здравствени аспекти на загадувањето на животната
средина; агро екологија и менаџирање со еколошки ризици.  
Изразуваме голема благодарност до помагателите на нашата конференција:
ТИТАН Цементарница Усје АД Скопје, Фармахем од Скопје, Комунална хигиена, Нула Отпад од Скопје, Екопак СКС и Агропал.
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GREDIT 2016

Градоначалникот Коце Tрајановски помеѓу другото изјави:
Доволете ми најнапред да ве поздравам во мое лично име и во името на жителите на Скопје и воедно да ви посакам топло
добредојде на првата Меѓународна Еколошка Конференција  GREDIT 2016 во Скопје.
Сакам да го изразам моето задоволство како градоначалник, што главниот град на Република Македонија, Град Скопје е домаќин на оваа важна конференција   и да потврдам дека ова е најголемиот научно – стручен собир од областа на заштитата
на животната средина, што се одржал во градот Скопје.
Ќе потенцирам дека Градот Скопје, јас лично како градоначалник заедно со Советот на Град Скопје ја поддржавме оваа
конференција со цел да ги презентираме активностите на градската администрација во секторот животна средина, посебно
заради тоа што оваа  надлежност локалната самоуправа во Република Македонија ја доби со процесот на децентрализација,
пред нешто повеќе од 10 години.
Следејќи ги тековите на животот на градот и новонастанатите состојби на глобално и локално ниво, Градот активно работи
на намалување и адаптирање на климатските промени и на донесување на Стратегија за климатски промени за Град Скопје
и реализација на нејзиниот Акционен план, како и на зголемување на урбаната отпорност на природни и технолошки катастрофи.
Градот Скопје посебно презема активности за подигање на јавната свест со реализирање на еколошки конкурси, организирање на манифестации и соработка со невладиниот сектор, а во своето работење се труди да обезбеди максимална транспарентност и да ја вклучи заинтересираната јавност во носењето одлуки.

Професорот Џанер Занбак изјави дека:
Балканската асоцијација за животна средина (B.E.N.A), како меѓународна невладина научна организација е формирана во
1998 година во Солун, Грција со цел да ги обедини научните заедници во балканските земји за да се зголеми свеста за
животната средина и да се придонесе во напорите за заштита и зачувување на квалитетот на животната средина. Организацијата B.E.N.A има за цел развој на соработката и размена на информации за животната средина меѓу нејзините повеќе од
1200 членки во 12 земји, како и идентификување и оценување на тековните проблеми за заштита на животната средина на
национално, регионално и меѓународно ниво.
Во тој поглед, меѓународната конференција GREDIT 2016 се одржа во Скопје на 30 март и 1 април 2016 на која што се обработуваа теми од областа на "Зелен развој, инфраструктура и технологија", при тоа обезбедувајќи научна платформа за
размена на откритија за животната средина и здравјето. И покрај неодамнешното ненадејно губење на нашиот претседател
д-р Vosniakos, како член во семејството на B.E.N.A., меѓународната конференција GREDIT 2016 на Техничкиот кампус на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје е дефинитивно успешна.

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2016
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АРТИ ЌОРМЕМЕТИ
Машински факултет,
УКИМ, Скопје
Што беше пресудно да го одберете вашиот
Факултет? Кога го сторивте тоа?
Пресудно за да одберам машински факултет
беше постоењето на смерот Автоматика,
затоа што сакав да го студирам тој смер
и во Електротехничкиот Факултет или
на Машинскиот. Го одбрав Машинскиот
Факултет заради по-директната
поврзаност со класичната физика и
механика. Знаев дека ќе студирам Машински
Факултет само неколку месеци пред да
почнам со студиите.

Што најмногу ќе паметите од студентските
денови?
Најмногу ќе ги паметам стресните моменти
пред испитни сесии, но секако и убавите
моменти после тоа. Имав многу убави
искуства и во мојот живот во студентскиот
дом Пелагонија, каде имаше многу интересна
студентска атмосфера.

Каде се гледате себеси професионално по
десетина години?
Се гледам како инженер целосно посветен во
енергетскиот сектор на инженерството во
Македонија. Се надевам дека моето знаење
стекнато во академските студии, и во постдипломските студии во САД, ќе можам да го
поврзам компатибилно со моите практични
вештини за решавање на проблеми кои што
ги надградувам секојдневно.
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2016

ИВАНА НИКОЛОСКА
Шумарски факултет, Скопје
Пресудно во изборот за факултетот на кој студирав
беше желбата за подобра животна средина, заштитата
на природата и екологијата. На Шумарскиот факултет
во Скопје, на насоката озеленување и унапредување
на животната средина, се стекнав со многу стручни
знаења во областа која ме интересираше. Веднаш по
завршувањето на средното образование го направив
изборот околу факултетот и насоката на која студирав.

На професионално ниво во иднина се гледам
како магистер на науки, со соодветно занимање на работна позиција според струката
и со постојано унапредување на знаењата и
вештините за работа.

Од студентските денови најмногу ќе ги паметам позитивните лица на професорите кои на најдобар можен начин
се трудеа да ни пренесат практични знаења во областа, нивната отвореност и достапност за секој студент, како и
коректното оценување. Секако, тука се и пријателствата и колегијалноста со колегите и колешките, заедничката
работа на зададените задачи и проекти, како и дружбите на теренските настави кои ги посетувавме во склоп на
програмата за студирање.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2016
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ИГОР ТАЛЕСКИ
Факултет за природни и технички науки, Штип
Љубовта кон природата, од една страна, и кон физиката, од друга страна, беше пресудна да се решам да
студирам геологија и геофизика. Отсекогаш ме фасцинирале силите кои ја обликуваат природата, кои
ги издигаат планините, кои ги предизвикуваат земјотресите... Честиот престој на планина (мое хоби се
планинарските спортови) само ја продлабочи таа фасцинација и ја разгори желбата тие сили да ги запознаам на
еден поинаков начин. Физиката пак, отсекогаш ме фасцинирала со нејзината фундаменталност и елегантност
во откривањето и поставувањето на законите кои владеат во универзумот. Кога ќе се спојат овие 2 работи,
како логичен избор за моја надообразба се наметна Катедрата за геологија и геофизика на Институтот за
геологија на Факултетот за природни и технички науки.

Незаменлив е моментот кога ти станува јасно
зошто нештото е баш такво, кога ги согледуваш
законитостите и каузалитето помеѓу настаните,
кога ја согледуваш суштината на проблемот... Во
текот на студирањето таквите моменти се чести и
се нешто на кое што секогаш ќе се сеќавам.
16
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Веднаш по завршувањето на студиите, ми се
отвори шанса стекнатото знаење да го применам
во пракса и континуирано да се надоградувам
во областа која ја студирав. Се надевам дека
со мојата работа ќе придонесам геологијата и
геофизиката, по 10 години, да се издигнати на
повисоко ниво од денешното.

2016

ЛИЛЕ ДИМЕВСКА
Архитектонски факултет,
Универзитет ФОН, Скопје
Откако знам за себе, јас цртам и од
секогаш важев за уметничка душа.
Меѓутоа, како што зреев, сфатив дека
најперспективните факултети се
техничките факултети. Беше едноставно,
да се најде спој помеѓу науката и
уметноста, а тоа е архитектурата.
Во средно, школскиот психолог ни подели
неколку тестови за тоа каде треба да се
запишеме според видот на интелигенција
која што ја поседуваме. Сите покажаа
дека треба да одберам професија каде
што ќе можам да се изразам креативно,
а истовремено преку научен и технички
пристап.

Долгите непреспиени ноќи на
Архитектонскиот факултет во дружба со
колегите со кои бевме неразделни.

Се гледам како успешен инженер архитект
и ќе тежнеам кон свој сопствен бизнис во
Македонија, не исклучувајќи ја можноста за
успех и во странство. Образовниот процес
не запира тука, планирам да продолжам со
образованието кон повисок научен степен.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2016
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ИВАНА НЕДЕВСКА
Градежен факултет, Скопје
Поради големата љубов кон математиката
и физиката, уште во средношколските
денови беше јасно дека образованието
ќе го продолжам на некој од техничките
факултети. Сепак, Градежниот Факултет
го одбрав поради креативноста и
иновативноста како неизоставни делови
во оваа професија. Се одлучив за насоката
за Патишта и Железници, која ја опфаќа
проблематиката поврзана со транспортната
инфраструктура (планирање, проектирање,
градење и одржување). Овој домен е посебно
интересен поради постојаната потреба
за развој и подобрување на постојната
инфраструктурна мрежа.

Најголем впечаток ми оставија теренската
настава и изработката на програмските
задачи кои ни помогнаа да добиеме реална
слика за практичната примена на знаењето
со кое се стекнавме. Прекрасно искуство се и
дружењето и тимската работа со колегите
за учество на Конгреси и собири во текот на
студиите.

По дипломирањето започнав со работа во
сектор за проектирање. Сепак, промените се
неизбежни и за десетина години можеби би
работела во надзор, изведба или планирање
на сообраќајот. Со оглед на тоа што ја сакам
својата професија би била среќна со било која
работа поврзана со транспортната инфраструктура.
18

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2016

2016

ФИЛИП СТОЈАНОВСКИ
Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство, УКИМ, Скопје
Уште од основно училиште пројавив особен интерес за математика,
па информатиката како најпросперитетна област беше логичен избор
за академско надградување. Тогаш не постоеше ФИНКИ и идејата
ми беше да студирам на некој од информатичките смерови на ФЕИТ.
Кога дојде време да се запишам се формираше ФИНКИ, кој како спој
од ФЕИТ и ПМФ го нуди најдоброто од двете, што беше пресудно за
финалната одлука да го изберам смерот Информатика и Компјутерско
Инженерство, како прва генерација на факултетот.

Бидејќи не сум од Скопје, дефинитивно највозбудливиот и
најстрашниот чекор беше да почнам да живеам самостојно. Дури
тогаш почнуваме да се оформуваме како личности кои мораат редовно
да си ги извршуваат своите обврски, и на факултет и по дома. Првата
година живеев во стан, а останатите три во студентски домови,
што беше прилично предизвикувачки имајќи ги предвид условите за
живеење кои ги нудат. Исто така, новосоздадените пријателства
во студентските денови се бесценети. Запознаваш луѓе кои имаат
исти амбиции, се соочуваат со исти проблеми и имате неисрцпен извор
на теми за разговор. Заедно поминувате низ сè; решавање задачи за
испити, групни проекти за повисока оценка, наоѓање на материјали за
учење, останување во читална до доцна навечер, како и славење после
помината сесија независно од резултатите.

Моментално следам магистерски студии за Big Data во Шпанија, и
уште не сум сигурен дали би сакал да работам во голема компанија,
да основам своја, или да останам во академскиот свет како професор
и истражувач. Последната опција ми е најпожелна и најстара, но
од неодамна покрај интеракцијата со луѓе со различни позадини од
различни делови од светот кои тргнале по други патеки, почнувам
да ги земам предвид и првите две опции. Откако ќе магистрирам
следната година во Шведска, сакам да се здобијам со повеќегодишно
работно искуство, па тогаш да одлучам дали ќе продолжам со
докторски студии или со работа.
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ИВОНА ПАВЛОВСКА
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, УКИМ, Скопје
Уште во средношколските денови имав голема желба да студирам на некој од нашите технички факултети,
пред се да бидам дел од една предводечка генерација на инженери и научници кои што можат и треба да
допринесат позитивна промена во местото на живеење. Интересот кон науката и можноста да ја искажам
уметноста воедно беа пресудни фактори за да се запишам на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и
ентериер''. Од првиот ден се залагав да го вложам максимумот за да апсорбирам што е можно повеќе знаење од
областа која ме исполнува.

Моментална цел ми е да ги завршам пост-дипломските
студии на ФДТМЕ. А секако не помалку важно како и за
секој млад човек е напредокот во кариерата. После
десетина години се гледам во Македонија и надевам дека
ќе бидам не само добар инженер туку и ќе придонесам во
развојот и подобрувањето на мебелната индустрија.
20

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2016

Се разбира, нешто што најмногу се памети е
дружењето и забавувањето, тоа е нешто што
не се заборава. Токму во моите студентски
денови ги склопив едни од најдобрите
пријателства. Сепак морам да го искажам и
моето задоволство од професорите, кои беа
посветени и допринесоа за наша афирмација.

2016

ИВАН ВАСИЛЕСКИ
Факултет за Електротехника и Информациски Технологии, Скопје
Ние родените на почетокот на 90-тите во детството
ги искусивме сите можни транзиции. Ја предводевме
трансформацијата на детската забава од улична во
компјутерска. Па така, персоналните компјутери ги прифативме
како пријатели, за разлика од другите генерации. Тоа време,
луѓето генерално мислеа дека компјутерите доаѓаат од некое
далечно мистично место полно со магија и печатени кола. Не
се сложував и секогаш сметав дека модерната технологија ја
создаваат обични луѓе како нас, без магија. Комбинацијата од
моќ и мистичност само ја зголемуваше љубопитноста за учење.
Според тоа, јас никогаш не избрав факултет. Првиот момент
кога научив што е тоа, веќе знаев што ќе студирам. И едвај чекав.

Се обидував да живеам најстудентски живот, а тоа си носеше
голем број на обврски. Па така, како нуспојава дефинитивно ќе го
паметам будењето супер рано со цел да се завршат што повеќе обврски. Од друга страна, ќе го паметам социјалниот живот на кого
слободата и самостојноста му дадоа нова димензија.

Сметам дека врвна обврска на сите
ни е да се реализираме себеси преку
искористување на нашиот креативен
капацитет. Земајќи ја економската
состојба во Македонија, мислам
дека најповолен начин за тоа е
претприемништвото.
Автоматиката и роботиката се
дисциплини кои поради својата природа
секогаш се впаруваат со други полиња
на професионалност. Па така, се
надевам дека за 10 години ќе бидам дел
од тим кој ќе напредува на глобалниот
пазар преку научни истражувања
и иновативно искористување на
постоечките знаења.
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MAРТИНА БОШКОВСКА
Технолошко – металуршки факултет,
УКИМ, Скопје
Текстилната индустрија е моја определба
уште од дете. Моите родители поседуваат
фабрика за производство на облека и секое
слободно време го поминував таму. Во овие
услови на живеење луѓето очекуваат многу
повеќе од облеката, отколку да ги задоволи
нивните основни потреби. Функционалноста,
комфорот и модата се карактеристики кои
мора да се вклопат во едно за да се добие она
од кое што потрошувачот ќе биде задоволен.
Сето ова беше пресудно да го одберам мојот
факултет.

Секој период од животот си носи свои убавини.
Студентскиот живот е период во кој сам
донесуваш одлуки, се соочуваш со големи
одговорности и сето тоа ја оформува личноста.
Студентските денови се незаборавни.
Освен новите пријателства и дружење,
успеав да се надоградам како личност на
приватно и професионално поле. Образовниот
процес ми овозможи да ги усовршам моите
интелектуални способности, а животот вон
родителскиот дом ми помогна да се развијам во
поглед на социјалната интелигенција.

Постојано работам на мое усовршување и
професионално надоградување. Kaко текстилен
инженер, во иднина се гледам на работно
место каде ќе бидам препознатлива во оваа
индустрија и каде би придонела за развој и
унапредување.
22
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МЕРИ ЖАЈА
Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ, Скопје
Пресудно за да го изберам Факултетот беше љубовта кон науката. Таа љубов ме води секој ден да откривам
нешто ново. Една од најважните одлуки кои еден човек ги носи во својот живот е поврзана со изборот на
идниот позив и професионалната ориентација. Факултетот е цел еден нов свет. Успехот никогаш не доаѓа без
посветеност труд и љубов. Токму мојот избор беше насочен кон биотехничките науки. Производството на храна
претставува императив за развојот на општеството и опстојувањето на цивилизацијата. Со порастот на
населението проблемот со обезбедување на доволни количини здравствено безбедна храна ќе биде се поизразен.
За да се постигне тоа потребно е да се работи многу посветено, а токму основата или фундаментот во
остварувањето на таа цел лежи во научните истражувања во областа на земјоделските науки.

Целта на факултетското образование
не е само стекнување на нови знаења.
Факултетот не се само вежбите,
предавањата и стекнатите оценки.
Факултетот е школо на животот. Во
текот на студирањето научив како
својата креативност да ја употребам
на најдобар можен начин. Искуството
стекнато во факултетските
лаборатории ќе ми остане во многу
убаво сеќавање. Никогаш нема да
можам да ги заборавам првата добиена
десетка, првиот напишан научен труд,
професорите кои ме инспирираа.

Иднината на човештвото не е предодредена од просторот,
енергијата и почвата како ресурс, таа ќе биде одредена од
интелектуалниот развој на човековите потенцијали. Себеси се
гледам како истражувач во областа на биотехничките науки,
со што ќе придонесам за развојот на Република Македонија.
Основната цел на едукацијата е примена на посебните
компетенции кои можат да бидат со цел да се постигне висок
квалитет на земјоделските производи, со истовремена ефикасна
заштита на животната средина. Еден од клучните елементи
на производството, чувањето и транспортот на здравствено
безбедна храна е и неговата поврзаност со современите случувања
во областа на земјоделските науки, зачувување на животната
средина и управување на екосистемите на принципите на
одржливиот развој.
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НИКОЛИНА ШУТИНОСКА
Технички факултет, Битола
Уште на детска возраст ги засакав математиката и
логиката. Во текот на гимназиските денови сфатив дека
електротехниката е, всушност, област во која математиката
се претвора во практично техничко решение. Магичноста на
претворањето на енергијата од еден вид во друг, на крајот
создава резултат без кој модерниот човек не може да го замисли
секојдневниот живот. Тоа е причината што се одлучив да
студирам електроенергетика, за еден ден да можам да бидам дел
од тој прекрасен процес на создавање.

На студентските денови најмогу се сеќавам на дружбата и
соработката со колегите, задоволството од успешно положен
испит, но исто така се сеќавам и на моите професори,
нивната несебичност, непосредност и пријателскиот однос со
студентите.
24
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Во иднина ќе продолжам со
надградување на своето знаење и
следење на светските трендови
во откривањето нови технологии.
Се надевам дека за десетина
години со мојата професија
ќе работам како успешен и
веќе искусен електроинженер
во некоја од македонските
електроенергетски компании,
каде што со своето знаење ќе
придонесам за доброто на нашата
земја, а со својата креативност
да придонесам за енергетски
поефикасна Македонија.

2016

ВИКТОРИЈА МИТРЕВА
Електротехнички факултет,
Универзитет ,,Гоце Делчев”, Штип

Секогаш ме привлекувале областите кои
нудат знаења што практично можат да
се имплементираат во општеството и
овозможуваат креативно да се дејствува
во насока на подобрување и олеснување
на животот. Интензивниот техничкотехнолошки развој, потребата од стручен
кадар како и желбата да се образувам во
личност која ќе има улога во развојот
и примената на технологиите беа
клучните фактори да го изберам токму
електротехничкиот факултет.

Времето поминато во предавалните, дружбата со колегите, остварувањето на нови
контакти, како и многуте непроспиени ноќи и
долги часови поминати над книгата се дел од
искуствата кои секогаш ќе ме потсетуваат
на тој убав период од животот.

Во иднина се гледам себеси како успешна и
ценета личност со изградена професионална
кариера во оваа област. Би сакала да работам
на соодветна позиција во некоја реномирана
компанија во земјава, постојано стручно да се
усовршувам и напредувам во кариерата.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2016
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10 ПРЕДВИДУВАЊА ЗА
СЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ
Вештачката интелигенција ќе биде интегрален дел од нашите животи. Брзината на технолошкиот
развој се повеќе се зголемува. Технологијата напредува побрзо и од научната фантастика. Во
реaлниот живот има секојдневни иновации.
Кои се десетте работи кои ќе се менуваат најмногу во животот на луѓето во следните 10 години?
Дигиталната трансформација влијае на секој аспект на нашиот живот, но најголеми шанси за
промена во наредните 10 години ќе се случат во областа на здравството, виртуелната реалност,
компјутерската моќ, хиперповрзаноста, познавањето на светот околу нас, 3D печатењето,
транспортот, прехраната...
Текстот на Пламен Русев е од списанието "Новите 25 години".

1. ЗДРАВСТВО
Денес здравството е неефикасно, бирократско и скапо. Поради неговата мултимилионска природа, идеално е за промени? Илјадници гигантски компании, како Google, IBM, Apple,
Samsung и десетици други, фундаментално го менуваат начинот на кој се третираат луѓето денес, што ќе доведе до подобро, поефикасно и поевтино здравство.
Здравство ќе биде најдобра трансформирана сфера од сите
во следните 10 години и промените ќе бидат огромни. Токму
затоа на здравството ќе му обрнеме особено внимание во овој
материјал.
Роботи хирурзи ќе прават совршени операции без човечки
грешки по цена од неколку евра! Нанороботите, биометриката од т.н. преносни уреди (wearables), големите податоци
(BigData) транслационата медицина (пренесување на знаењето од фундаменталните науки во клиничката пракса) и вештачкиот интелект создаваат предуслови за пробив во лекувањето
на ракот. Со нивната употреба откривањето на канцерот ќе
се случува во многу рана фаза и отстранувањето на клетките на канцерот ќе се случува со се поголема прецизност. Намалувањето на димензиите на нанороботите ќе им овозможи
да стигнат до места кои биле недостапни или премногу деликатни за конвенционалните хируршки инструменти. Персонификацијата на здравството ќе стане стандард во следните 10
години, за да го отвори патот за следниот чекор во следната
деценија, кога аптеките за матични клетки ќе бидат широко
распространети во иднината.
Слично на «човечкиот геном проект» благодарение на кој геномот на секоја индивидуа од милиони денес вреди илјада долари и трае неколку часа, симулацијата на човечкиот мозок исто
така ќе стане реалност. Експоненцијалениот раст со компјутерска брзина ќе направи можно формирање на прецизни модели
на секој дел од човечкиот мозок. Во моментов само одделни

региони од мозокот се истражени во детали, по 10 години, научниците ќе можат да ги комбинираат сите зони и да прават
симулација во реално време. Повторно слично на «човечкиот
геном проект» многу научници велат дека тоа нема да биде
можно, но тие го занемаруваат експоненцијалниот пораст на
брзината и развојот на компјутерите. Развојот на нанороботите
за медицински потреби и симулација на мозокот за 10 години
ќе доведат до огромна промена во здравството – со нивна помош ќе се лечат смртоносните болести.
Друг основен двигател на промените во здравството е 3D печатењето. 3D печатачите наместо со мастило печатат со материјали - полимери или метали, како надредени слој врз слој
и така создаваат волумен. Денес веќе се печатат делови кои
се користат при изградба на коскени импланти, но развојот на
технологијата ќе овозможи производството на персонифицирани органи, наместо полимери печатачот печати слој по слој
клетки, поставени со точност од микрометар една врз друга. За
10 години реалност ќе бидат целосно функционални сложени
органи, развиени со залихи од доволно хранливи материи, кислород и можност за раст, за да преживеат.
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По тој момент иако сеуште ќе треба да бидат подобрени некои
органи (не премногу комплицирани) ќе можат да се менуваат
со печатени органи. Во следните децении се повеќе од 78-те
органи во човечкото тело ќе можат да се отпечатат, наместо
болниот да чека со години донатор да умре за да живее самиот тој.
Имплантацијата на печатени органи од своја страна ќе овозможи поставување на сензори во нив, кои ќе следат секундарен
статус како на самиот орган, така и на целиот организам, што
ќе доведе до исклучително персонално здравство, превенција
и третман.

2. ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ
Појавата на екраните најпрво за телевизори, во последните
20 години масовно се прошири на компјутерите и последната деценија на телефонските мобилни уреди и комплетно ги
променија нашите животи. Дали се сеќавате на животот пред
мобилните телефони? Се сеќавате ли како изгледаше комуникацијата тогаш - само пред 10 години? Како се бараа информации, како се поврзуваа луѓето?
Сега замислете како овие екрани исчезнуваат!
По 10 години сите тие ќе бидат
заменети со нешто што носите
на очите - очила, а во зависност
од напредокот на технологијата
можно е и да се заменат со леќи.
Пред очите ќе имаме една сосема нова реалност - комбинација
од реалниот, околен свет и виртуелната реалност. Пред извесен
период «Мајкрософт» ја покажа
својата нова технологија и платформа Hololens, која овозможува
симулација на присуство на човек
кој физички може да биде оддалечен до бескрај, под услов да
има врска со мрежата.
Во меѓувреме се појавија и првите апликации - сега можете
да си имате диносауруси во домот или да гледате филм или
фудбалски натпревар во дневната соба во друштво на некој
од самите учесници во филмот или на теренот https://www.
facebook.com/futurism/videos/547001548812382/ Тоа се случува денес!
Милијардите долари инвестирани од Facebook во Oculus,
Google во Мagic Leap, Sony, Qulacomm и многу други, веќе ги
лансираат своите први производи. Носењето на очила кои создаваат виртуелна реалност, ќе стане секојдневие, а модната
индустрија ќе се натпреварува да наметне нови трендови. Ова
ќе доведе и до други промени. И во моментов технологијата им
помага на луѓето со инвалидитет да пишуваат, следејќи им го
погледот, додека избираат буква од виртуелна тастатура, наместо да ја притискаат буквата со прст. Оваа технологија ќе се
развива преку демонстририрање преку неколку телевизии. За
следење на мисловната активност ќе се развие една нова конекција помеѓу човекот и машината во која, која иако не многу
прецизна на почетокот, со помош на потребната техника само
со мислите ќе може да се испраќаат СМС или да се јавите на
познаник, како да правите и ред други работи како вклучување/исклучување на осветлување, музика или затемнување
на прозорците дома.
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3. КОМПЈУТЕРСКА МОЌ
Замислете да можете да си купите мозок за сума од 1.000 евра!
За 10 години компјутерите ќе можат да прават толку операции
како што може човечкиот мозок до 1016 операции на секунда.
Овој експоненционален раст води до промени во секој дел од
човековиот развој и сечиј живот.

4. ХИПЕРКОНЕКЦИИ
Во 2026-та уште нови 5 милијарди луѓе ќе бидат поврзани во
«мрежата». Тоа е целото население на планетата Земја во 1987
година! Во 2000 година, вкупниот број на интернет корисници
бил 740 милиони. Во 2015 (според податоците на ITU)  вкупниот број на интернет корисници бил 3,2 милијарди. Новите милијарди поврзани луѓе ќе дојдат претежно од Африка и Азија и
нивната врска ќе биде мобилна.
8 милијарди поврзани луѓе кои разменуваат мисли, бизнис,
уметност, истражување, финансии, и друго! И тоа со брзо поврзување и со присуството на Google, Amazon, Facebook, виртуелната реалност, големи податоци и 3D печатење.
Тоа е огромен пазар и една целосно нова економска реалност, која веќе се случува и по 10 години речиси целосно ќе
бидат заменети имињата на петстотините компании во листата на «Fortune». Google (Project Loon) Facebook (Internet.org),
SpaceX, Virgin (One Web) и многу други развиваат свои проекти
кои се достапни на интернет за секој човек на планетата. Кон
крајот на минатата година владата на Египет во рок од два
месеци овозможила користење на услугата на Фејсбук Internet.
org, но недостатокот од доволен број на корисницидовел до
брзо исклучување на проектот. Како и да е, дополнителни
5.000.000.000 корисници ќе создадат услови за нов бизнис и
нова општествена реалност.

5. ПОЗНАВАЊЕТО ЗА 				
СВЕТОТ ОКОЛУ НАС
Ако познавањето на се она што се случува на Земјата, секој
детал: брзината на ветрот во Сахара, растот на прамен трева
во Монголија, раѓање на бебе слон во Масаи Мара и милијарди

други настани во секунда, тогаш кон 2026 ќе имаме совршено
познавање на сето она што се случува во нашиот свет.
Таканаречениот интернет на нештата (IoT) или пошироко IoE
опишува еден систем на поврзани лица и податоци. Во нивните
предвидувања гигантот Cisco очекува IoE да генерира 19 милијарди долари во САД. За 10 години (до 2026 година) ќе има
над 100 милијарди поврзани уреди - телефоните и компјутерите се веќе поврзани и кон нив има камери биометриски уреди,
итн .. Беспилотните летала (дронови), сателитите, камерите и
сензорите во приватниот и јавниот транспорт се зголемуваат.
Следува поврзување на автомобилите, домовите, фрижидерите, светилките, печките, чевлите, облеката и новите екрани, и
тоа како на Земјата, така и во атмосферата и во вселената. Под
претпоставка дека секој поврзан уред има неколку сензори камери, сензори за температура, притисок, допир, притисок,
како и многу други, може да се пресмета дека до 2026 година
би постоеле повеќе од 300-500 милијарди поврзани уреди.
Тие ќе ни даваат информации за секое нешто што се случува
некаде на планетата, со милиметарска точност и динамични и
структурирани информации за промените низ кои поминува.

одблизу, освен на сцената, на која беше претставен! Овој автомобил е електромобил во кој има интегрирани огромен број
сензори за близина, за локација, камери за сообраќајно опкружување и други. Најчесто тоа е автомобил со интегриран автопилот. Со други зборови, автомобил, во кој возачот може да
биде заменет од компјутер.
За 10 години процентот на автомобили кои се движат без возачи, ќе биде значително висок и ќе се зголемува секоја година.
Цели индустрии ќе бидат променети - транспортот на луѓе и
стока со камиони, автобуси, такси ... Милиони возачи ширум
светот за 10 години ќе треба да се преориентираат и да побараат нов начин за егзистенција.
Ако проектот Hyperloop, во кој во вакуумска средина се движи капсула, полна со луѓе или стока, се развива по планот,
наскоро ќе се појават првите Hyperloop во Америка, Европа и
Блискиот Исток.

6. 3D ПЕЧАТЕЊЕ
3D печатењето се појави во средината на осумдесеттите години на минатиот век, но во 2014 година се достигна пресвртна
точка каде 3D печатењето стана побрзо од процесот на формирање на матрицата (традиционално производство). Брзина
на печатење продолжува да се зголемува, така што се удвојува на секои две години, слично на Законот на Мур. Кон 2026
се очекува да биде 32 пати побрза. Значи, ако денес за да се
испечати нешто се потребни 4 часа, во 2026 година истото ќе
биде отпечатено за 7 минути!
Денес, 3D печатачите можат да печатат миниатури на автомобил или куќа! Со развојот на материјали и брзина до 2026 ќе се
печати вашата облека, додатоците, некои органи, предмети за
домаќинството и многу повеќе. Ова ќе придонесе ниско квалификуваната работна сила во фабриките да биде непотребна!

8. BLOCKCHAIN
Може и да не сте слушнале за blockchain, но претпоставувам
дека сте запознаени со bitcoin. Bitcoin е исклучително безбедна криптовалута која е базирана на blockchain. Врз основа на
оваа технологија може безбедно и без учество на посредник
(на пример банките) да се прават трансфери на пари, акции,
договори и друго. Може да се чуваат лични податоци, да бидат
во основа на персоналната идентификација (наместо досега
користените број на лична карта или електронски потпис), медицински картони и други. Blockchain е иновација и протокол
кој ги демократизира економските односи и создава предуслови за чување и заштита на личните податоци и простор.

9. ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

7. ТРАНСПОРТ
Транспортот е сфера во која промените ќе бидат исклучително
забележливи! Пред извесен период Tesla најави над 130 000
нарачки за новиот Модел 3 по цена од 35 000 долари, кој ќе
излезе на пазарот во 2017. Тоа се над 4 милијарди долари за
автомобил во фаза на прототип кој никој сеуште не го видел

По победата на компјутерот на IBM DeepBlue над Гари Каспаров во 1996 година скептиците најавија дека шахот е релативно предвидлива стратегија, но дека компјутерот никогаш нема
да може да победи човек во кинеската игра Го која е десетици
пати покомплексна и која, како што сите тврдат за да се победи потребна е човечка интуиција. Со други зборови, играта Го е
нешто како супер, мега, хипер шах! Пред неколку месеци еден
од  живите легенди на играта, носителот на 18 титули и «божествениот» 9-ти дан Го играч Ли Де-Дол беше поразен во 4
од 5 игри од компјутер. По што компјутерот AlphaGo, создаден
од Google, е новиот горд носител на «божествениот» деветти
дан!
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Ако денес користите Siri и Google Talk и мислите дека тоа е
погодно, тогаш почекајте уште 2-3 години и ќе видите како ќе
се развива и ќе дава одговори на многу повеќе и посложени
прашања. За 10 години вештачкиот интелект ќе биде составен
дел од нашите животи - ќе му даваме пристап до нашите разговори, пораки, ќе ја следи нашата здравствена состојба, ќе
управува со нашите домови, ќе не советува каква облека да
облечеме во зависност од времето и дневните обврски, до тоа
како да се грижиме подобро за себе, каква храна да јадеме,
колку и како да спортуваме, како да управуваме со автомобилите и голем дел од нашите животи .

10. ПРЕХРАНА
Порастот на бројот на жители на Земјата, развојот на технологијата, климатските промени, намалувањето и исцрпувањето
на ресурси, меѓу кои и Виталните за човечката раса - водата, доведуваат до промени во начинот на кој луѓето одгледуваат храна. т.н. вертикални фарми веќе регрутираат брзина
како прототипови и модели за развој. Иако сеуште да нема
комерцијално докажан успешен модел во потребните размери, вертикалните фарми претставуваат климатско независни
вертикални системи во кои климата, светлината, влажноста и
други важни фактори се контролирани од страна на човекот,
како производството се добива во висина на одделни слоеви
(катови) слично на вертикален парник - облакодер. Научниците и еколозите ја заштитуваат тезата дека вертикалните фарми
обезбедуваат предуслови за еколошки почисто земјоделство
од традиционалното. Генетски модифицираната храна ќе стане неизбежен дел од исхраната на луѓето, едноставно затоа
што побарувачката станува многу поголема од понудата. Промените во климата ќе направат многу области непогодни за
одгледување на посеви и животни, кои биле традиционални
за одредени места, и тоа ќе го влоши недостигот на храна. Во
таа смисла технологијата ќе даде решенија како наведените
погоре.
Живееме во време кое никогаш не се случило пред во човечката историја и нема еквивалент или историски лекции од кои
учиме. Моќната комбинација од дигитализација и глобализација, на која сме сведоци ни го менува животот секундарно.

Сите наведени погоре 10 основни промени и многу други поврзани со вселената, биотехнологијата, енергијата и други меѓусебно ќе индуцираат потенцијал и промените ќе стануваат се
побрзи и пообемни.

Иднината ќе биде каква што ја
правиме. Луѓето можат да живеат
среќен и луксузен живот, додека
роботи вршат опасни и штетни
активности. Се почесто во нашата
технолошка индустрија се слушаат
гласови за минимален приход на секој
човек, кој ги гарантира основните
потреби и животниот стандард. Иако
пред неколку години тоа да беше
сфатено како утопија, денес се повеќе
научници, технолошки инвеститори,
претприемачи и економисти мислат и
работат на темата.

Неминовно промените ќе влијаат на сите. Некој ако мисли дека
неговиот живот или неговата работа ќе продолжат како досега, длабоко греши. Затоа е особено важно секој да е поставен така што да е подготвен да се адаптира и да ги искористи
можностите кои се отвораат и претстои да се откриваат. Првенствено да не престанува да се учи! 
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АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”, СКОПЈЕ
Архитектонскиот факултет е еден од 24 факултети во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје, најголемиот од државните Универзитети
во Р.Македонија,
До 2004 година Архитектонскиот факултет беше единствената високообразовна институција во Република Македонија којашто подготвуваше кадри од
областа на архитектурата и урбанизмот и нивните комплементарни дејности
на ниво на додипломски, постдипломски и докторски студии,
Во текот на своето 60 годишно постоење факултетот помина низ неколку значајни развојни фази. Првите студии по архитектура беа организирани во 1949 година во рамките на новооснованиот Технички факултет со два
оддела:архитектонски и градежен. Подоцна, во 1955 година, во рамките на
Техничкиот факултет, формиран е Архитектонско-градежниот факултет со два
оддели – архитектонски иградежen. Во 1976 година архитектонскиот оддел
прерасна во самостоен Архитектонски факултет со единствена студиска програма по архитектура во траење од девет, односно десет семестри.
Од учебната 2007/2008 година Архитектонскиот факултет работи според
нова студиска програма на единствени петгодишни студии (студии од прв и
втор циклус), студии по архитектура.согласно Европскиот кредит трансфер
систем (ЕКТС). По завршена трета година програмата овозможува излез преку
интермедијарен испит со диплома која носи стручно звање Инженер архитект
(Bacherol of Architecture).По завршениот десетти семестар и одбраната на магистерски труд, студиската програма овозможува излаз со диплома која носи
звање Магистер инженер архитект (Master of Architecture). Оваа диплома, согласно Законот за градење, води кон професијата архитект односно овозможува добивање на овластување од Комората на архитекти и дуги инженери во
изградбата..
До 2012 година на Архитектонскиот факултет во Скопје дипломирале 4305 студенти кои се стекнале со звањето диломиран инженер архитект.
Постдипломски студии според старата студиска програма завршиле 40 студенти кои се стекнале со научно звање Магистер по технички науки од областа на
архитектурата и 30 студенти според студиската програма по ЕКТС кои се стекнале со звањеМагистер инженер архитект. Низ менторски систем на студии на
Факултетот докторирале 28 кандидати кои се стекнале со научно звањето Доктор по технички науки од областа на архитектурата.
Од 1992 година, Архитектонскиот факултет непрекинато ја организира
Меѓународната летна школа за архитектура на која досега учество зеле околу
600 домашни и околу 280 студенти, професори и асистенти од различни земји
од Европа и светот.
Во своето 60 годишно постоење Архитектонскиот факултет во Скопје изгради подеднакво високи стандарди за едукација, респектабилни традиции и
референца на врвна високообразовна институција по архитектура. На студентите по архитектура им овозможува најквалитетно изучување на теориските и
практичните знаења од областите на архитектонското проектирање, историјата и теоријата на архитектурата и уметностите, урбанизмот и урбанистичкото
планирање и проектирање. архитектонските конструкции, современите технологии на градење и методите за управувањето со процесите на проектирање
и градење и им овозможува на студентите да се стекнат со високи стручни и
професионални компетенции согласно највисоките европски стандарди.
Денес, со гордост можеме да констатираме дека, низ својот досегашен развој и делување, Архитектонскиот факултетот при Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј” во Скопје израснал во високообразовна институција со реноме од национално значење.

ПОРТРЕТ: ПРОФЕСОР Д-Р ЉУБОМИР ТАНЧЕВ

ПОРТРЕТ: Професор д-р ГЕОРГИ МАРКО ДИМИРОВСКИ

Професор д-р

ГЕОРГИ ДИМИРОВСКИ

Г

еорги М. Димировски е роден во декември
1941 во Грција, во селото Несторион – Нестрам
во Егејска Македонија, во текот на Втората
светска војна. Слична судбина како на илјадници деца од Егејска Македонија го доведува прво во
Куманово, а потоа во Скопје, во 1948 г. Се доселиле во
маалото Крњево, две соби под кирија, а потоа на Гази
Баба работнички станови на ГП “Бетон” од каде палириот Мајстор Марко учествувал во изградбата не Природно-математичкиот факултет, Металскиот Завод
Тито и Скопската Млекарница. Георги бил меѓу среќните деца
чии родители ги преживеале војните, па израснал во вообичена
атмосфера на работничко семејство. Меѓутоа во Крњево маало,
осамено Егејче надвор од тогашните скопски гета Авто Команда
и Мичурин за Егејци, тие години ги памети по потсмевањето од
посилните маалски другарчиња заради дијалектот и крпената
облека па затоа и честите тепања со нив, иако секогаш натепан.
Затоа многу често останувал во дворот на ОУ “Браќа Миладинови” (денес големото “Веро”) на разни активности, најчесто по
физика и математика, бидејки имал среќа да се падне во одделнието на покојната Темјана Трифуновска, посветената мајкаучителка на нејзините ученици.
Татко му, еден од најуспешните палири на “Бетон”, во 1953
г. добива двособен стан во новоградба во маалото Млин Балкан,
па семејството се здобило со нормален и многу подобар живот.
Но особено важно е дека Георги преминал во ОУ “Гоце Делчев” во одделение со 49 ученици раководено од извонредниот
другар покојниот Благоја Петровски-Бала, одделение во кое
цветало другарство и ученичка солидарност. Таа и таква атмосфера и неколкуте најблиски другари (и денес има живи од нив)
предизвикале вистинска преродба во Георги до таа мерка што
борејки се за своите другари Вардарци без колебање да се тепа
против Мичуринците-Егејци. Бидејки бил меѓу најнемирните во
одделението, професорот Бала му дал прекар ‘Немирковски’
ама и задолжил три другарчиња подучувајки го да му наметнат
прифатлива дисциплина преку спортски актиовности. Набргу
примерот на професорот Бала, другарството во одделението и
редовното одење во “Партизан” на гимнастички вежби го постигнале саканото повторно да стане одличен ученик без оглед
на бунтовноста.
Со најголем дел од тие другачиња потоа учел во Гимназијата
“ Јосип Броз Тито”, другарувал и заедно со нив учествувал како
на локални и републички, така и на сојузни општо-југословенски
работни акции. Георги бил учесник на барем по една работна
акција во секоја од тогашните југословенски републики. Заедно
со негови најблиски другари тие ја започнале локалната работна акција за озеленување на Скопје и тие го дале името “Црвени Каранфили”, која продолжила со пошумување на Водно над
манастирот Св. Пантелејмон. Во гимназиските години, освен активистичките пориви во повеќе младински збиднувања и работните акции, бил предложен и примен во СКМ-СК иако зад себе
имаше мал престој во затвор, во летото 1958 г., заради создавање ученичка организација за обединување на Македонија по
средните училишта во Скопје.  Сообразно со неговата импулсив-

на природа, Георги постојано имал проблем со поведението, ама секогаш бил одличен ученик, особено по
физика и математика, за да матурира со темата “Космичко зрачење и честички мезони” во 1960. Растргнат
помеѓу подеднаквата заинтересираност и за физика,
и за општевено-политички прашања, прво потрошил
една година на Правниот факлутет во Скопје. Меѓутоа,
следната 1960/61 се запишал на електротехничкиот
оддел при тогашниот Технички факутет во Скопје каде
станал студент на генерацијата со највисок просечен
успех и апсолвирање во редовниот рок. Во меѓувреме, во Скопје
го преживеал земјотресот од 23 јули 1963 г., па како доборволец
служел во Штабот за расчистување и санирање на градот се’ до
обновување на работата на Унверзитетот. Потоа ги продолжил
студиите и дипломирал во мај 1966 г. на тогаш   веке Електромашинскиот факултет (ЕМФ) со одбрана на првата дипломска
работа по автоматика во Македонија под менторство на покојните Проф. Милчо Коцаре и Акад. Георги Чупона, а со учество и
на покојниот Проф. Радован Хорват од Електротехничкиот факултет (ЕТФ) во Белград.
По положувањето на последниот испит, веднаш од февруари 1966 г. Георги започнал да работи како приправник-проектант во Институтот за студии и проектирање на ГП “Бетон”, во
групата за електротехничка инфрастуктура; бидејки веке имал
свое семсјтво. Релативно брзо се докажал успевајки да развие
проектантско решение за процесна автоматизација на погон за
натриум дисулфид во ХЕК “Јегуновце” со употреба на релејноконтакторска техника. Подоцна во здружениот конзорциум, што
ги изработил проектите за комплексот “Градски Зид”, Георги го
изработил проектот за антенска, домофонска и сигнализациона инфраструктура; во Македонија меѓу првите од таков вид.
Наскоро потоа го има изработено проектот за целосна автоматизација на пумпната станица за подземни и поплавни води за
зградите на тогашен ЦК СКМ а денес Влада, последен изведбен
технички проект од тој период. После тоа бил ослободен да премине за асистент на ЕМФ при тогашната Катедра по техничка кибернетика на покојниот Проф. Пане Видинчев, од каде подоцна
произлегле Институтите по автоматика и системско инжнерство
(ИАСИ) и за компјутерска техника и информатика (ИКТИ). Желбата за постдипломски студии по автоматика го натерала на тој
чекор а не жeлбата за акедемска кариера. Работејки редовно
и студирајки вонредно, ги завршил студиите по автоматика на
ЕТФ во Белград, а магистрерската теза ја одбранил во јануари
1974 г. Истата година 1974 на Југословенската конференција за
ЕТАН, Улцињ СРЦГ, објавил два труда, втемелени врз магистерската теза, од кои еден за со методолошко-теориски придонес
во оптимално управување на нелинеарни системи, додека другиот примена во енергетски нуклеарен реактор. Методолошкиот
му донел признание „Најдобар труд ЕТАН-1974 по автоматско
управување“. А, само 6 месеци пред тоа југословенското списание “Аутоматика” во Загреб му објавило статија за параметарски-оптимално управување на линеарни системи, кое било
втемелно врз неговата семинарска работа по истиот предмет. И
двете публикации биле меѓународно забележани и референци-
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рани, па Георги бил охрабрен да продолжи натаму во академската
професионална средина.
Веќе нередната година Георги добил понуда од Проф. Maurice
Г. Mulroi, директор на Постдипломското школо по авоматика при
Универзитетот во Брадфорд (УБ), со целосна стипендија кај нив да
продолжи на докторски студии во опсег “FD bs Research” на UB во
Брадфорд, Англија. И, така, неговата иднина дефинитивно тргнала
по академскиот пат. Во периодот од октомври 1975 г. до октомври
1977 г. успешно и пред време ги завршил докторските истражувања
под ментoрство на професорите Stephen Barnett, Noman Е. Gough и
Maurice G. Mulroi. Во тoгашна СФРЈ, а  со оглед на тематската област
на докторатот, истиот бил нострифициран на Факултетот за електротехника при Универзитетот во Љубљана, СР Словенија, во 1978 г. Во
меѓувреме тој бил унареден во доцент на ЕТФ-Скопје при Катедрата
за техничка кибернетика. Во периодот од мај до октомври 1979 г. завршил и постдокторска специјализација исто така на Универзитетот
во Брадфорд со одбрана на постдокторскиот истражувачки елаборат пред професорите Stephen Barnett, Maurice G. Beck, и Maurice G.
Mulroi, во кој резулатите од докторатот за компјутерко управување
на една класа нелинеарни системи со повеќе влезно-излезни динамички патеки ги проширил на сложени системи. Во јуни 1980 г. бил
унапреден во вонреден професор на ЕТФ; подоцна, во 1985 г., бил
унпареден и во редовен професор на ЕТФ, а  повторно избран во 1991
г. Пред трагичните граѓански војни во СФРЈ, на Југословенската конференција за ЕТАН, Охрид, во јуни 1991 г.  заедно со неговите соработници тој го добил   и признанието “Најдобар ЕТАН-1991 труд во
роботика и флексибилна автоматизација”.
Во моментов, на Универзитетот “Св Кирил и Методиј”, пензионираниот Георги Димировски има акредитација за ментор на докторанди и професор на докторски студии, кое е еквивалентно на вообичаено стекнуваните називи доживотен професор или емеритус професор во странство. Но исто така таков ранг на професор се здобил
на неколку универзитети во Турција (Догус), Унгарија (Обуда) и Н.Р.
Кина (Нањинг, Шангаи) а пак визитинг-професор на   универзитети
во Британија (Брадфорд, Њолверхамптон), Белгија (Брисел) и Австрија (Линз). Сепак најдолго престојува во Турција каде предава на
додипломски студии на Универзитетот “Догус” и на постдипломски
студии на Техничкиот Универзитет на Истанбул и на Универзитетот
“Dokuz Edzlul” во Измир. Во 2011 г. му е доделена почесната титула
“Pro Universitas” професор на Универзитетот “Обуда” во Будимпешта,
додека почесната титула “Гостин Професор 2014-2017” му е доделена на Источно-кинескиот Универзитет во Шангај.
Природно во периодите помеѓу споменатите години Георги Димировски, покрај неговата едукативна дејност, нужно требал да произведува научни публикации, а доколку се појават објекттивни можности - и високо-стручни дела. Тогаш такви беа правилата: едновремено докажување во образование, наука и примена, кое во малата и
сиромашна Македонија било, е и ќе биде мошне проблематично. Една
изворедна пригода се пружи непосредно пред  распаѓањето на СФРЈ
кога во 1989-1990 г. тогашното раководсво на ЕМО-Охрид и лично дректорот Никола Матлиески-Пашата се амбицираа сами да произведат
своја целосно автоматизирана, сушилна електро-печка во производната линија за наредната генерација суви дисрибутивни трансформатори. Наскоро по практичната конструкција на печката од страна на
одличниот млад инженрски тим Мирче Ивановски, Јордан Ѓоршоски
и Никола Хаџи-Ничев и групата искусни техничари и механичари, тие
открија дека не се постигнуваат бараните перфромсни во печката иако
таа е прваилно конструирана и од инженерски гледни точки на машинска констуркција, електроенергетика, машинска термодинамика, мерна техника и надзорен компјутерски (хардвер плус софтвер) репрограмабилен управувач. Мојот поранешен струдент Никола Хаџи-Ничев се
осмелил на директорот да му каже дека на сите заедно им недостига
знаење и подлабоко разбирање на процесната динамика на печката,
како и дека тоа знаење го има професор Димировски. Од Пашата уште
истата вечер ми донесоа абер дека, бидејки лично се познававме, ме
повикува во ЕМО да се докажам на печката. Се разбира, со тимот Никола (автоматика-информатика), Јордан (енергетска електроника) и
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Мирче (машинска термодинамика) и нивните искуства со
мерно-регулациона техника во летото 1990 беа спроведени
екперименти според мои инструкции. Со снимените мерења
можев и изведов модел на процесна динамика со три мерни
излези и три управувачки акции, а исто така и соодветен
управувачки алгоритам, кои Никола ги внесе во надзорниот компјутер и печката се покори да работи минувајки
постепено низ три термодинамички рамнотежи сообрано
со технолошкото сценарио. Во јуни 1991 г. во ЕМО јавно демонстриравме дека аватоматизираната печка функционира
како што треба додека паралелно се одржуваше последната Југословенска конференција за ЕТАН во “Метропол”. За
жал две недели подоцна започнаа војните и се’ друго што
одеше со нив, па ние заедно со ЕМО не успеавме да ја патентираме печката во Белград. Со време, и прекрасниот инженерски тим се растури.  Малку од тоа, заедно со имињата
на овие инженери, спасивме на ИФАЦ-1993 во Сиднеј јас
и Проф. Гоугх со трудот „Design and implementation of an
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automated industrial rehting furnace” во книгата на G.C. Goodwin и „International Journal of Automation and Computing“ и издавачот
RJ Evans (ed.) Automated Control – World Congress 1993, том 4, стр. Спрингер-Верлаг. Како граѓанин на малата Македонија, постигања од сличен ранг се моите службени должности како член на
451-454. Pergamon Press, Оксфорд, 1994.
Извршниот совет на Европската научна фондација во Страсбург,
На моиве години престанува важноста на бројот на објавени
во
периодот 1988-1993, и како член на Техничкиот одбор на
научни, па и стручни трудови, туку важно е само кои од нив и
колку пати се потврдени со цитирања во научно-стручната лите- Меѓународната федерација по автоматско управување ИФАЦ
во Лаxенбург, Австрија, во периодот 2005-2011.
ратура. Затоа ке споменам дека само во списанија од врвен ранг
Затоа не би требало да изненадува мојот избор во 2004 г. за
СЦИ/СЦИЕ постојат мои трудови приближно на моите години
странски член во Академијата на инженерски науки во Белград,
плус дваесетина глави во меѓународни монграфии, петнасетина
Србија, ниту пак мојот избор во 2015 г. за активен член во Европредактирани зборници за меѓународни конференции и над 300
ската академија на науки и уметрности во Салзбург, Австрија, во
конференциски реферати. Кон тоа да додадам дека го поминав
класата технички науки.
светов од Делечниот Запад во Сантиаго, Сиетл и Ванкувер преку
цела Европа до Делечниот Исток во Пекинг, Сеул и Кјото, но само
Но, лично на мене најмногу ми значат: создавањето на Инмалку во Африка.  И тоа не само на конференции туку на универ- ститутот по автоматика и системско инженерство на ФЕИТ; соззитети во над 30 земји на Европа, Азија и Америка сум гостувал
давањето на Здружението за ЕТАИ на Македонија и неговите
по покана со предавања за своите научно-истражувачки резул- ЕТАИ конференции; спасувањето на некогашниот Сојуз на интати. Меѓутоа, најважно е дека публикации со моето име се ци- женери и техничари преку негова трансформација 1994-1998 во
тирани 1350 пати во европскиот “Scopus” (Елсевиер, Холандија), Инженерска институција на Македонија (со групата ентузијастинад 880 пати во американскиот ‘Web of science (Thomson Reuther, инженери); соработката со Проф. Гоце Арсов врз создавањето
УСА) и над 1930 пати во светскиот „Google Scolar“.
„IEEE Republic of Macedonia Section“; и вклучувањето во макроИ повеке од тоа, со колегите Qing-Kui Li и Jun Dzao, добив- проектот „Control of Complex Systems“, 1995-1999, со целосно
финансирање од Европската научна фондација и врз таа основа,
ме „2009 IET Premium Award“ од “UK Institution of Engineering
донесување на европски елитни научници и инженери во Скопје
an Technology” за најдобра статија во списанието „IET Control
и Охрид на Годишнта здружена конференција   COSY 1998. ЦеTheory an Applications’ во претходната 2008 г. Не само што сум
бил или уште сум придружен уредник на неколку врвни списа- нам дека ови постигања имаат историска димензија не само за
нија, меѓу кои е “Journal of the Franclin Institute“, имам доби- инженерските науки и инженерството кај нас, туку и земјата во
ено и признание „Outstanding Associate Esitor“од списанието
целина.  

Професор д-р МИЛЕ ДИМИТРОВСКИ
- НАГРАДА ЗА ДОЖИВОТНО ДОСТИГНУВАЊЕ
Миле Димитровски е редовен професор на Машинскиот факулте во Скопје каде предава предмети од
областа на термичкото инжерество. Матични предмети
кои ги предава на додипломските студии се мотори со
внатрешно согорување и опрема на моторите со внатрешно согорување, а на последипломските и докториските
студии,   согорување и регулација на согорувањето кај

мотори СВС, заштита на воздухот од загадување од моторите СВС и и еко мотори.
На меѓународната конференција,   GREDIT – 2016 на
проф. д-р Миле Димитровски му е доделено највисокото
признание за продонесот за животната средина  и образованието во областа на животната средина.
Како што е напишано во образложението, проф. д-р
Миле Димитровски, долги години работи во областа на
животната средина, и дава активен придонес со своите
трудови во Балканската Асоцијација за Животна средина. Со трудовите тој извршил влијание врз подигнувањето на свеста за зачувување на животната средина, за
преземање превентивни мерки и за заштитни мерки од
влијанието на автомобилите .Неговите научни трудови се
цитирани во гласилото на БЕНА и користени како основа
за натамошни истражувања од  помладите истражувачи.
Посебно мотивирачки се трудовите со кои се истражува
загадувањето на воздухот во Скопје од мобилните загадувачи и опасноста од прекугранично загадување.  Професор  Димитровски во последните 15 години учествувал
на повеќето од меѓународните собири на БЕНА со свои
излагања, а на собирот во Скопје имал забележително
пленарно предавање во присуство на   врвни Европски
истражувачи.  Наградата во Скопје му ја врачил подпретседателот на БЕНА, проф. д-р Цанер Замбак.
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ПО СЕДМИ ПАТ

RoboMac

ВО МАКЕДОНИЈА
R

oboMac претставува меѓународен натпревар за
роботика, автоматика и вештачка интелигенција кој се одржува веќе седма година по ред
и прераснува во едно од главните обележја на
Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Носители на настанот се Факултетот за
електротехника и информациски технологии при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје и Македонската Секција на ИЕЕЕ (Институт на инженери по електротехника и електроника, на англиски IEEE – The Institute
for Еlectrical and Еlectronics Еnginеers). Главната цел на
овој настан е да се популаризира роботиката меѓу студентите и младите луѓе во Македонија и регионот, како
и да се иницира и поддржи работата на многу други
проекти поврзани со роботиката. Настанот овозможува
учесниците да се запознаат со предностите на роботиката како научна дисциплина и со најновите технолошки достигнувања. Како една од главните придобивки
од организирањето на ваквиот  тип на натпревар-работилница, ја сметаме комуникацијата помеѓу учесниците,
можноста за работа во тимови и работењето со вистински роботи (од што се добива непроценливо знаење и
искуство), при што до израз доаѓа развојот на креативноста на студентите. Овогодинешниот RoboMac 2016 се
одржа во периодот од 7 до 13 март 2016 година.
За да го задржиме чекорот со технологијата во светот, решивме да го издигнеме RoboMac на повисоко
академско ниво. Од оваа година, категориите во кои
се натпреваруваа учесниците беа поделени на категорија за средношколци и на категорија за студенти. Во
категоријата за средношколци, средношколците имаа
можност да работат во три поткатегории: сумо, трка и
хуманоид. Во категоријата за студенти, новововедената категорија од минатата година, Вештачка интелегенција, по исклучителниот успех, остана да биде дел од
овогодинешниот RoboMac, а беа воведени и две нови,
state of the art категории: Генерирање на траекторија
на топка – робот, преку online конекција со камера и
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Управување на роботска рака. Покрај учесници од Универзитетот Св. Кирил и Методиј, учество зедоја и студенти од другите македонски универзитети, средношколци
како и студенти од странски универзитети од регионот
и пошироко. Голем успех на овогодинешниот Robomac е
бројот на добиени апликации, кој беше повеќе од 170, а
тоа е огромен показател за тоа колку студентите се заинтересирани да научат повеќе за областите кои ги негува
натпреарот. Вкупниот број на учесници беше 80.
Секако дека овој настан не би се одржал доколку не
беше огромната поддршка на нашите спонзори. Главен
покровител и домаќин на настанот е Факултетот за електротехника и информациски технологии, кој преку финансиска, просторна и експертска помош е неизоставен дел
на секој Robomac. Останати спонзори на овогодинешниот
Robomac беа и: Универзитетот Св. Кирил и Методиј- Скопје, Netcetera, Loging Electronicс, Александар Палас и
винарија Сковин.
Во текот на седумте дена, учесниците беа поделени во
тимови каде работеа на проблемите кои им беа зададени.
Покрај практичниот дел, присуствуваа и на предавања
кои ги одржаа реномирани професори од Факултетот за
електротехника и информациски технологии, Факултетот
за информатички науки и компјутерско инженерство, а на
наше огромно задоволство, предавање одржа и ценетиот професор и академик од Словенија, проф. д-р Сашо
Џероски.
Отворањето на настанот се одржа на 7 март во Амфитеатарот на Факултетот за елeктротехника и информациски технологии, каде свој говор одржаа претседателот на Студенткиот огранок при Македонската секција
на ИЕЕЕ, Георги Костов и претставник од Студентскиот
парламент на ФЕИТ, Ања Несторова. Потоа, учесниците и
присутните присуствуваа на коктел по повод отворањето
на RoboMac 2016 кој се одржа во холот на Факултетот
за електротехника и информациски технологии. Со тоа и
официјално беше означен почетокот на овогодинешниот
натпревар. Откако учесниците беа поделени по тимови,
се упатија во работилниците каде започнаа со решавање
на доделените проблеми. Во текот на првиот работен
ден, предавање одржа проф. д-р Лилјана Гавриловска
на тема: Human Bond Communications. Професор Гавриловска е еден од најреномираните професори на Факултетот за електротехника и информациски технологии, голем експерт во областа на телекомуникациите, а воедно
и раководител на Институтот за телекомуникации. После
завршувањето на работилниците и предавањето, учесниците имаа организирана прошетка со цел подобро да се
запознаат со убавините на Скопје.
Вторниот ден започна со работилници кои траеја до пладневните часови. Во останатиот дел од денот, учесниците присуствуваа на три предавања. Првото предавање
го одржа проф. д-р Зоран Ивановски на тема: Seeing the
way out. Професор Ивановски е голем експерт од област
на дигиталното процесирање на слика, програмирање и
микроконтролери и ова предавање особено им помогна на уччесниците од категоријата Sphero за полесно
да го решат проблемот кој им беше зададен. Следното
предавање беше на доцент д-р Живко Коколански на
тема: Sensor-to-Programmable Device Interface. Доцент
Коколански е дел од Институтот за електрични мерења.
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Последното предавање беше на дипл. Инж. Иван Василевски кој всушност ја презентира неговата дипломска
работа на тема: Design, Realization and control of UAV.
Иван Василевски е еден од најдобрите студенти на Факултетот за електротехника и информациски технологии
и учесниците навистина уживаа во неговото предавање.
Во текот на вечерта беше организирана Македонска вечер во спортската сала на Машинскиот факултет каде
учесниците пробаа некои од препознатливите специјалитети на Македонија, а се запознаа и со македонскиот фолклор преку точка која ја изведоа играорците од
КУД”Мирче Ацев”.
Пладневните часови на третиот натпреварувачки ден
беа резервирани за работилници, а после паузата, учесниците присуствуваа на две предавања. Првото предавање беше одржано од страна на Деканот на Факултетот за електротехника и информациски технологии проф.
д-р Миле Станковски кој говореше на тема: Robot Path
Tracking using Fuzzy Logic. Професорот Станковски е еден
од најреномираните и најдобри професори на Факултетот
за електротехника и информациски  технологии и експерт
во голем број на области меѓу кои: автоматизација на
процеси, програмабилни логички управувачи, SCADA, роботика итн. Второтo предавање го одржа м-р Петре Ламески, асистент на Факултетот за информатички науки и
компјутерско инженерство. Темата на негото предавање
беше: Robotics and Machine Vision in Agriculture.
Четвртиот ден ден учесниците го поминаа во работилниците каде напорно работеа на своите задачи. Вечерта, втора година по ред, се одржа препознатливата
Networking Party во хотелот Александар Палас, каде
учесниците, професорите и целата организација присуствуваа на свечен коктел, се со цел подобро да се запознаат и да се дружат.
Следниот ден, во утринските часови, беа одржани две
предавања. Најпррво беше предавањето на професорот
и академик од Словенија, проф. д-р Сашо Џероски. Темата на неговото предавање беше: Reinforcement Learning.
Второто предавање беше на проф. Д-р Ѓорѓи Маџаров
на тема: Image processingin computer vision. Профсор
Маџаров е дел од професорскиот кадар на Факултетот
за информатички науки и компјутерско инженерство. Останатиод дел од денот учесниците го поминаа во работилниците.
Претпоследниот ден од натпреварот, се достигна и кулминацијата. Беше одржано финалето на RoboMac 2016.
Учесниците ја претставија својата работа пред преполната сала во Домот на АРМ, а најдобрите од секоја категорија, секако беа наградено со медал и сертификат.
Во недела на 13 март, во Амфитеатарот на Факултетот
за електротехника и информациски технологии, се одржа
доделувањето на сертификатите за учесниците и официјалното затворање на RoboMac 2016.
Главниот организатор на настанот, Студентскиот огранок
при Македонската секција нa ИЕЕЕ, навистина се потруди да го подигне нивото на натпреварот се со цел што
подобро да се промовираат роботиката и вештачката
интелегенција како области кои станаа дел од нашето
секојдневите и на тој начин да привлече што поголем
број на ентузијасти во овие области да земат учество на
следното издание. 
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ИНЖЕНЕРСКАТА ИНСТИТУЦИЈА НА
МАКЕДОНИЈА ГО ОДРЖА СВОЕТО

СЕДМО ИЗБОРНО
ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ
Во оваа јубилејна година, на Седмото
изборно генерално собрание што се одржа
на 29 март, ИМИ доби ново раководство.
Собранието се одржа под мото „Енергијата
на ИМИ доаѓа од волонтерскиот ангажман
и предаността на истакнати инженери,
стручњаци и универзитетски професори, со
заедничка цел - подобрување на местото и
зголемување на улогата на инженерите во
општеството”.
Во присуство на 26 од 30 делегати од 15
здруженија, членки на ИМИ, се избраа
органите на Институцијата што ќе ја водат
во наредниот четиригодишен период.
Претседател на ИМИ
Д-р Христина Спасевска, редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од
Скопје и претседател на Здружението на инженерите
по физика. Проф. д-р Христина Спасевска досега ја
вршеше функцијата генерален секретар на ИМИ.

Потпретседател на ИМИ
Д-р Милорад Јовановски, редовен професор на Градежниот факултет при   Униврезитетот “Св. Кирил и
Методиј” од Скопје, претставник од Центарот за горива, мотори и мазива – ФУЕЛ.

Генерален секретар
Д-р Даме Димитровски, вонреден професор на Машинскиот факултет при   Униврезитетот “Св. Кирил и
Методиј” од Скопје, претседател на Институт за гасна
техника – ИГАС.
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Членови на управниот одбор
Д-р Анка Трајковска-Петковска, професор на Технолошкиот
факултет при Униврезитетот “Св. Климент Охридски” од
Битола;
Д-р Ристо Јаневски, ОКТА;  
Д-р Свето Цветковски , професор на Тенолошко-металуршки
факултет при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје;
Д-р Грозде Алексовски, професор на Градежниот факултет
при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје;
Д-р Анита Грозданов, професор на Технолошкометалуршкиот факултет при Униврезитетот “Св. Кирил и
Методиј” од Скопје;
Диа Мартин Пановски.

Надзорна комисја
Проф. д-р Александар Димитров ■ Здружение на металурзи
на Македонија;
Инг. Пеце Неделковски ■ ЕТАИ - Здружение за електроника,
телекомуникации, автоматика и информатика на Република
Македонија;
Проф. д-р Влатко Стоилков ■ Македонското здружение за
енергетска електроника, погони и управување МАК-ЗЕЕПУ;
Проф. д-р Вулнет Палоши ■ Друштво за патишта;
Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова ■ Хортикултурно
здружение.

Претседателски совет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Диа Сања Раѓеновиќ Јовановиќ ■ Асоцијација на
архитекти на Македонија;
Д-р Горан Мијоски ■ Друштво за патишта на Република
Македонија;
Д-р Мери Цветковска ■ Друштво на градежните
конструктори на Македонија
Инг. Мирослав Котевски ■ ЕТАИ - Здружение
за електроника, телекомуникации, автоматика и
информатика на Република Македонија;
Д-р Христина Спасевска ■ Здружение на инженери по
физика;
Д-р Свето Цветковски ■ Здружение на металурзи на
Македонија;
Инг. Горан Сарафимов ■ Здружение на рударските и
геолошките инженери на Македонија;
Инг. Моме Крстевски ■ Здружение на сообраќајни
инженери на Македонија;
Инг. Иван Куковски ■ ЗЕМАК - Здружение на
енергетичари на Македонија;
Д-р Даме Димитровски ■ ИГАС - Институт за гасна
техника;
Д-р Гога Цветковски ■ Македонско здружение за
енергетска електроника, погони и управување - МАК
ЗЕЕПУ;
Д-р Илија Насов ■ Здружение за наноматеријали и
нанотехнологии -НАНОМАК;
Д-р Зоран Здравковски ■ Сојуз на хемичари и технолози;
Д-р Миле Димитровски ■ Центар за горива, мотори и
мазива - ФУЕЛ;
Инг. Благоја Сотировски ■ Хортикултурно здружение на
Македонија.
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

НА ИНЖЕНЕРСКАТА
ИНСТИТУЦИЈА НА
МАКЕДОНИЈА – ИМИ

ВО ПЕРИОДОТ 2016-2020 ГОДИНА
Пишува: Проф. д-р Христина Спасевска

П

редлог програмата за работа на ИМИ во периодот од
2016 до 2020  година е основа на која што по правило
ќе се надградуваат годишните програми. Таа ги следи
досегашните политики и заложби на ИМИ и нејзините
членки, со внесување на нови цели и задачи што се во контекст
на новото време и опкружување.
Предлог програмата ги содржи активностите што треба да
ја зајакнат соработката помеѓу сојузите и здруженијата, членки
на ИМИ. Тоа ќе придонесе за промовирање на инженерството
кај младите и „ ... ќе го следи, стимулира и координира развојот

1. Зајакнување на 				
капацитетите на ИМИ
ИМИ располага со сопствен простор, делумно
користен за сопствени потреби, а остатокот се издава. Средствата добиени од наем досега претставуваат најзначителен дел од буџетот на ИМИ кој што
се надоплнува од донации и спонзорства. Во наредниот период од особено значење ќе биде адаптирање и одржување на просторот за негово наменско
користење и издавање.  
Во моментот ИМИ има двајца постојано вработени - извршен директор и технички секретар. Континуираното усовршување на вработените ќе придонесе за спроведување на активностите предвидени
во оваа предлог програма. Исто така, во зависност
од потребите може да се ангажираат и други лица
на определено време или волонтерски во наменски
комисии или консутативни одбори.
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на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини во Република Македонија, како заложба што произлегува
од потребите и интересите на нејзините членови.” – како што е
напишано во мисијата на ИМИ.
Годишните програми на ИМИ ќе содржат календар на активности што треба да се подготвува во соработка со Претседателскиот совет на ИМИ.
ИМИ е здружение на граѓани што ја црпи својата енергија
токму од волонтерскиот ангажман и предаността на група истакнати инженери, стручњаци и универзитетски професори, кои
што имаат заеничка цел - подобрување на местото и зголемување на улогата на инженерите во општеството.

2. Статутарно консолидирање
Согласно Член 13 од Статутот на ИМИ, органи
на ИМИ се: Генерално собрание, Управен одбор,
Претседател на ИМИ, Надзорна комисија и Претседателски совет. Секој од овие органи својата функција треба да ја остварува според соодветен Деловник за работа. Деловникот за работа на дадениот
орган се подготвува и спроведува од самиот орган.
Деловниците за работа на органите се придружни
акти на Статутот на ИМИ.
Имајќи го предвид големиот број на сојузи и
здруженија што членуваат во ИМИ, како и нивните
специчични цели и задачи, за непречено и ефективно функционирање на органите на ИМИ потребно е
изработка и донесување на придружните акти од
член 13 на Статутот.
Со оглед на тоа што последните промени на Статутот на ИМИ   се донесени во мај 2009 година при

неговото прилагодување на тогашниот нов Закон за
здруженија на граѓани и фондациите, неминовно е
негово подобрување и дополнување кон нови цели
и намени, како на ИМИ, така и најзините членки. Во
периодот што следи потребно е да се согледа потребата од донесување тековни статутарни промени,
што ќе произлезат како резултат на предлозите на
членките на ИМИ.

3. Зголемување на соработката 		
помеѓу членките на ИМИ
Една од најзначајните задачи во наредниот период за ИМИ ќе биде воспоставување суштинска
соработка помеѓу сојузите и здруженијата, членки
на ИМИ.
Согласно Статутот, ИМИ е здружение што ги обединува стручните и научно-истражувачките здруженија на инженерите на Република Македонија,
потписнички на Договорот за здружување од 24
октомври 2002 година. Во овој момент во ИМИ членуваат 16 сојузи и здруженија, регистрирани според
Законот за здруженија на граѓани и фондациите. Со
оглед на помените настанати во членките на ИМИ,
потписнички на Договорот за здружување, како и
зголемувањето на бројот на здруженија што дополнително се зачленети во ИМИ, се јавува потребата
за подготовка/доплонување на  Договорот за здружување што ќе ги изразува заедничките цели, задачи и обврски на сите постојни членки на ИМИ. За
таа намена ќе се разгледаат и искуствата на слични
организации во регионот и пошироко.

Во ИМИ членуваат сојузи и здруженија од сите
инженерски струки со различни цели, затоа основна
алатка за зголемување на соработката помеѓу членките ќе биде организирање на форум каде што треба
да бидат видливи нивните активности, да се договараат заеднички настапи, соработка на проекти, но и
да разменуваат мислења и ставови за актуелни теми
што ги тангираат инженерите во нашето општество.

4. Меѓународна соработка
Од септември 2011 година ИМИ стана полноправна членка на ФЕАНИ (Асоцијација на европските национални инженерски асоцијации) во чии што
рамки се реализирани повеќе активности: следење
на политиките со Инженерската картичка, учество
во телата на ФЕАНИ, учество на функционери на
ФЕАНИ на наши манифестации и друго. ИМИ секоја
година своето членство во ФЕАНИ го обновува со
плаќање на котизација од околу 135 илјади денари.
Со цел воспоставување на финансиска и програмска
одржливост, во која насока и со кој интензитет ќе се
остварува соработката со ФЕАНИ, ќе биде предмет
на разгледување на органите на ИМИ.  
Од големо значење за следење на меѓународните политики во инженерските дисциплини е редовната комуникација на ИМИ со организации кои
што имаат исти или слични определби. Тоа ќе придонесе, за битни теми, наше заедничко настапување
пред меѓународната јавност. Оваа комуникација
може да се одвива преку заеднички средби, но и по
електроски пат со воспаставување на системски начини на соработка.
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5. Соработка на нацинално ниво
Досега ИМИ традиционално има соработка со
универзитетите и компаниите што имаат делокруг
во инжинерските области, особено оние кои што
веќе партиципираат со свои членови во сојузите и
здрженијата од ИМИ. Зголемувањето бројот на компании со кои што ИМИ има соработка, директно или
преку Стопанските комори, како и Комората на овластени архитекти и овластени инженери, треба да
биде значаен приоритет за во иднина. Оваа соработка може системски да се подобрува преку потпишување на меморандуми за соработка.  
Со цел пласирање на своите ставови политики
ИМИ треба да воспостави соработка со државните
институции, особено преку учество во комисии, кои
што во креирањето на своите стратегии и акциски
планови бараат мислење од здруженијата на граѓани.

краток можен рок да се формира нов Уредувачки
одбор во кој што ќе учествуваат пртеставници од
членките на ИМИ со цел создавање на конзистентна
политика и стратегија за списанието.

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

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

7. Видливост и промоција
Активностите на ИМИ се видливи преку својата
веб страна и списанието ИНЖЕНЕРСТВО. Веб страната, која што веќе е функционално добро оформена
треба да се дополни со активностите на членките,
извештаите за работа на ИМИ и новиот форум. Од
особен инерес за меѓународната афирмација на
ИМИ е дополнувањето на веб страната на англиски
јазик.
Списанието ИНЖЕНЕРСТВО во последните неколку години се печати еднаш годишно пред манифестацијата ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН.  Досега во ИМИ
имаше повеќе размислувања во која насока да се
движи политиката на уредувачкиот одбор кога станува збор за содржината, формата и динамиката на
издавање на списанието. Затоа е потребно во нај-
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Секоја година во јуни ИМИ ја организира манифестацијата ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН на која што
покровител е Претседателот на Република Македонија. На оваа манифестација Претседателот на Република Македонија доделува златен инженерски
прстен на најдобрите дипломирани инженери. На
оваа манифестација и предходи и доделување на
Признанието за најдобар дипломиран инженер на
редовните годишни промоции на матичните факултет од кои што се избрани добитниците. Оваа манифестација во последните шест години се организира
во сорабтка со Комората на овластени архитекти
и овластени инженери (КОАОИ). УО на ИМИ во последните неколку месеци работеше на изготвување
Правилник со кој што се воспоставени критериуми
по кои ќе се избираат добитниците на наградата
ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН, но и се уредени взаемните
односи на организаторите, ИМИ и КОАОИ. За благовремено реализирање на активностите поврзани
со овогодинешната манифестација, Правилникот
треба да биде донесен во најкраток можен рок.
Капацитетите на ИМИ овозможуваат организрање или учество во настани: конференции, работилници, дебати и друго во зависност од барањата и
потребите на нејзините членки. За активно учество
на ИМИ и нејзините членки, годишните програми на
ИМИ треба да се дополнети со календар на настани.

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

