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СРЕЌНИ
ЛУЃЕ

Сé околу мене е создадено од инженери. И зградата и масата и стаклото и
столчињата и компјутерот и пенкалото... Некој го осмислил, го концепирал, го
нацртал, направил технолошка постапка, избрал материјал, го изработил, го
транспортирал и го ставил за употреба на корисникот.

Ц

елиот развој на современото општество се базира на
инженерството. Науката, навистина, се занимава со
пронаоѓање на непознатото, но инженерите се тие кои
таквите пронајдени нови материјали, закони и законитости
ги употребуваат за креирање на познатото. Гордост е да си
инженер, гордост е да го видиш својот проект изведен во реалноста. И голема радост. Инженерите се навистина посебни
луѓе. Тие го немаат изгубено детското во себе и ги создаваат
своите творби како што децата ги градат кулите од коцкички.
Сте виделе ли дете да се израдува кога за подарок ќе му однесете пари.... не или не се радува премногу. А кога ќе го види
производот на својата макотрпна работа, кога ќе склопи нова
играчка - е тоа е големата радост и среќа. Така е и со инженерите... Се радуваат на секој нов завршен и изведен проект.
Инженерите се навистина среќни луѓе.

секако, голем дел одлично од нив се вклопуваат во класичното инженерство и голем дел од градбите се и нивна заслуга.
Многу од сложените пресметки и проверки ќе беа неможни без
развиените програми за пресметка, контрола, визуелизација
на состојбите...
Во иднина сé повеќе инженери по информатички науки ќе
се вбројуваат во редот на најдобро дипломираните од македонските универзитети и ќе се радуваме на нивните зеднички
проекти со инженерите од класичните студии. 

Информациските науки и компјутерското инженерство со
брзи чекори го освојуваат просторот. Не само што се зголеми
бројот на образовни институции, туку и завршените инженери
од овој профил се меѓу најбараните. Ниту традиционалните инженери можат без информатички вештини, ниту информатичарите можат да понудат услуги и програми ако нема инженерски предизвици. Школувањето и на едните и на другите како
да оди по паралелни колосеци кои само повремено се пресекуваат. Готовите универзални програми понекогаш се општи
и неупотребливи и затоа програми по потреба, управување по
нови задачи и контроли во реално време, се нов предизвик за
информатичарите. Можеби двојните дипломи од класично инженерство а потоа и од информатички науки (или обратно) се
вистинското решение за предизвиците на модерното време. Но
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ОБРАЌАЊЕ

ЗА УСПЕСИТЕ И
НИВНИТЕ ПРИЗНАНИЈА

У

спехот што го постигнува еден
млад човек во текот на студирањето е резултат на неизмерната желба својот животен век да го
помине работејќи го она што го сака
и за тоа за што сонувал. Одговор од
детството на едно од првите прашања
на возрасните – што ќе бидеш кога ќе
пораснеш? Навидум, сето ова изгледа
многу едноставно. Постојат желба и
амбиции и со вложување многу работа, наеднаш постигнатите резултати Ве
поставуваат на највисокиот пиедестал
– прв во генерацијата. И тогаш, примајќи ги ловориките на победник, веќе
длабоко во потсвеста се поттиснати
сите направени одрекувања, како што
милуваат да кажат постарите, во “најубавиот период од животот”.
Задачата на младиот човек е завршена. Затворил едно поглавје од
животот како најдобар.... Но, која е
задачата на оние што го доделуваат
признанието? Дали со тоа обврската
и посветеноста кон младиот човек, кој
веќе е потврден професионалец, треба
да заврши?
Барајќи го одговорот на ова прашање, Инженерската институција на
Македонија, од пред 14 години, го
етаблираше признанието ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН што го доделува на најдобрите дипломирани инженери. И не на
сите... туку само на најдобрите од нив.
Оваа година, заедно со Комората на
овластени архитекти и овластени инженери, се доделуваат десет златни
инженерски прстени на најдобрите
од најдобрите.
Но, со тоа започнува нашата одговорност, на Инженерската институција на Македонија, на Комората
на овластени архитекти и овластени
инженери, на универзитетите, на
компаниите, а посебно на државните
институции!

Пишува:

Професор д-р Христина Спасевска,
претседател на Инженерската институција на Македонија
Ако овие млади луѓе дале пример
како треба да се биде посветен за да
се постигне успех... тогаш сите ние
треба да дадеме пример, со нашата
посветеност, да им го отвориме патот
ним и на сите други до нив, овозможувајќи им услови за понатамошно
унапредување. Затоа што тие веќе
докажале дека можат.
Да се отворат вратите на научните лабораториии, на развојните одделенија во компаниите, да се обезбедат финансии за продолжување
на нивното школување во елитните

странски центри, но длабоко поврзани со нив и секогаш со јасно ветување - дека секогаш ќе можат да се
вратат и дека овде ќе имаат услови,
исто така, да бидат успешни.
И затоа постои само еден, единствен пат за оние што доделуваат
признанија и го потврдуваат успехот
на младите - да помогнат во воведувањето системски мерки, ефикасни закони и ефективни правила, кои
впрочем, инженерски кажано, ќе ја
намалат непоределеноста како услов
за успешен резултат! 
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2017
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ИНТЕРВЈУ

 Во изминативе четиринаесет години, повеќе од 150
најдобро дипломирани студенти од инженерските струки, се носители на највисокото инженерско признание
„Инженерски прстен“. Најголемиот број од нив се од Вашиот универзитет. Колку ваквите признанија се поттик
другите студенти да бидат успешни во студирањето, а
потоа и во својата професионална кариера?
zzДоделувањето на инженерското признание „Инженерски прстен“ прерасна во традиционална и мошне успешна манифестација.
Манифестација која и во наредниот период треба да се негува.
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ е првиот универзитет формиран во Република Македонија веднаш по ослободувањето. Но, не
треба да се изуми фактот дека одделни негови единици, односно
факултети, се формирани пред неговото официјализирање. Се ближи денот кога, за нецели две години, Универзитетот ќе го прослави
својот 70. годишен јубилеј. Традицијата, искуството, знаењето се
доволна гаранција за квалитетот на кадарот што го продуцираше,
го продуцира и ќе го продуцира овој Универзитет. Постојаниот растеж и подем нè не оставаат рамнодушни. Постојаното трагање по
научната вистина е двигател на развојот на оваа високообразовна
установа со мошне хетероген состав. Оттука, не треба да зачудува
податокот што најголемиот дел од студентите што во изминатите
14 години го добија ова, би рекол, престижно признание, се токму
од техничките факултети на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
Со оглед на тоа што признанието е единствено од таков вид во Република Македонија, од една, а од друга страна многу позитивно
влијае на негување на свеста и поттикнува на размислување за
изнаоѓање можности и начини за зголемување на видот и обемот
на вакви признанија или награди и во другите сфери на високото
образование, би сакал да истакнам дека доделувањето на признанието „Инженерски прстен“ добива на својата тежина посебно кога
се има предвид дека најдобрите студенти – добитници, го добиваат од претседателот на Република Македонија.

Професор д-р

Никола Јанкуловски,

ректор на Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“, Скопје

С Т УД Е Н ТО Т –
ЦЕНТАР НА СЛУЧУВАЊАТА
Без сомнение, во оваа прилика, би сакал да го потенцирам фактот дека ваквите и слични награди, ислучително позитивно влијаат
на мотивацијата на студентите и не само на нив, за нивно поголемо
ангажирање за постигнување што е можно подобри успеси во текот на студирањето. Стекнувањето на знаење е приоритет и обврска на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Еден
од основните постулати на нашиот Универзитет секако е студентот,
кој е ставен во центарот на случувањата, бидејќи само тоа е гаранција за успешно вклопување на кадарот што го продуцира овој
универзитет, не само во општествените текови во Република Македонија, туку и во земјите од потесното и поширокото опкружување.
 Како ги мотивирате средношколците да се запишат на
некој од инженерските факултети?
zzУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ посветува посебно
внимание на начинот и можностите за мотивирање на средношколците, идните студенти - академски граѓани, за нивно
запишување на факултетите во неговиот состав. Не се исклучок
ниту таканаречените технички, односно инженерски факултети.
Веќе, години по ред, покрај тоа што организира „Отворен ден на
Универзитетот“, кој по традиција се организира на почетокот на
април во кампусот на општествените науки и на кој учествуваат
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и се претставуваат сите едниците во неговиот состав, се печатат
флаери и се подготвува и друг пропаганден материјал, со цел
идните студенти да се запознаат со можностите за студирање
и за нивната квалификација, но и можностите за нивна пропулзивност во однос на крајната цел, а тоа е нивното вработување.
Покрај тоа, Универзитетот воспостави практика, пред почетокот
на уписите, да донесува одлука за доделување едногодишна
стипендија на десетте прворангирани - новозапишани студенти
на секој од факултетите. Од друга страна и самите факултети
преземаат сопствени мерки и активности за привлекување на
што е можно поголем број студенти. Активностите не завршуваат тука, туку тие и потоа преземаат соодветни мерки со кои
го стимулираат натамошниот тек на студирањето на студентите, ослободувајќи ги од партиципација, доделувајќи стипендии,
распишувајќи конкурси на кои студентите ќе можат да конкурираат и да добијат стипендии. Сето тоа е во насока на подобрување на севкупниот амбиент и постигнување подобри резултати
во студирањето. Знаете, стимулативните мерки, сепак ги даваат
своите резултати. Можеби на прв поглед тоа не остава впечаток,
но крајните резултати, сепак се позитивни и охрабрувачки, не
само за студентите, туку и за кадарот што е ангажиран во процесот на наставата. Во овој контекст, сакам да истакнам дека
одделни факултети во соработка со фирми од стопанството

Никола Јанкуловски

обезбедуваат стипендии за студентите што постигнуваат високи
резултати во текот на студирањето. Тука се и разните донатори од земјата и странство кои преку фондациите обезбедуваат
доделување стипендии кои стимулативно делуваат на вкупниот
амбиент и развој на високообразовната дејност.
 На кој начин треба да се стимулира зголемувањето на
бројот на наставно-научниот кадар кај инженерските
струки, со оглед на тоа што многу успешни млади инженери заминуваат на работа во странство, а постојниот
кадар се пензионира?
zzУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје веќе подолг
период се соочува со проблемот на кадровската екипираност. Оттука, на овој проблем не се имуни ниту инженерските факултети,
како што Вие ги нарекувате. Процесот на создавање на наставнонаучен подмладок, односно кадар е долготраен, исполнет со
саможртви од страна на лицата кои се определуваат и се посветуваат на наставата и науката во високото образование. Поради
тоа, секое затајување, односно застој во процесот на редовно и
квалитетно пополнување на работните места, остава далекусежни последици во оваа дејност. Нашите настојувања и напори
се насочени кон решавање на ова актуелно прашање. Но, за да се
реализира тоа потребно е да се интервенира, пред сè, во Законот
за високо образование, но и во другите законски решенија кои ја
регулираат оваа материја. Сè со една единствена цел и потреба
да се создадат предуслови за непречено одвивање на процесот
на природна замена на кадарот, кои по разни основи (пензионирање, промена на организација или фирма и слично), го осиромашува, така да кажам, кадровскиот потенцијал на Универзитетот
и високото образование во целина. Во оваа прилика би истакнал
дека се преземаат конкретни мерки и активности за стимулирање на начинот за зголемување на бројот на наставно-научниот
кадар, не само кај техничките, туку и на сите други факултети.
Универзитетот е целина и развојот и унапредувањето на кадровската основа се одвива во рамките на Универзитетот. Во насока
на стимулирање на кадровската база и самите единици на УКИМ
преземаат и практикуваат сопствени начини на стимулирање на
кандидатите кои се определуваат својата кариера да ја посветат
во високообразовните установи. Ги следат резултатите во текот
на студирањето, ги стимулираат студентите, постдипломците и
докторандите со стипендии, со финансирање за нивно учество
во стручно и научно усовршување. Универзитетот, во насока на
стимулирање на младиот наставно-научен кадар, покрај тоа што
Министерството за образование и наука доделува средства, презема конкретни мерки и во таа насока формира фонд преку кој ќе
доделува средства за објавување на научни и стручни трудови во
водечките списанија со фактор на влијание.
 Дали дисперзирањето на инженерските факултети придонесува до поголем и пореален контакт на студентите
со праксата, односно полесен пристап до компаниите во
Република Македонија?
zzПрашањето за дисперзирање на студиските програми полека
се затвора. Искуството покажа дека ваквиот вид настава не одговори на предизвикот на времето. Практикувањето на дисперзираната настава беше проследена со низа тешкотии, како од материјално-финансиски, кадровски, просторни, така и со соодветна опременост со нагледни средства, лаборатории и слично. Од
друга страна, дисперзираните наставни програми не обезбедија
доволно услови за целосно и квалитетно реализирање на практичната, односно клиничката настава. Причини за ова има повеќе.
Би истакнал дека македонското стопанство го нема тој капацитет
да овозможи постојаност во овој дел од реализацијата на законската обврска за практична настава. Студентите се препуштени
сами на себе да се снаоѓаат за да ја реализираат оваа обврска.

 Ректоре, Вие по професија сте доктор и успешен хирург,
каков е Вашиот став за влијанието на инженерството во
другите области, како на пример во медицината, во Република Македонија, но и пошироко?
zzНеспорен е фактот дека научните достигнувања се двигател
во развојот не само на одделни гранки, туку и на општеството во
целина. Тука посебно треба да се издвојат техничко-технолошките
достигнувања во компјутерските, електротехничките, биомедицинските, природно-математичките и другите области од науката.
Како доктор и хирург, можам да истакнам дека во овој сегмент
работите се движат со голема брзина напред. Се усвојуваат нови
генерации компјутерски и, пред сè, инженерски новитети кои сè
повеќе се ставаат во служба на здравјето на граѓаните, а нам кои
непосредно сме вклучени во хирургијата, но и во другите сегменти
на медицината, ни овозможија и се надевам, во иднина, ќе ни овозможат уште поголеми придобивки со кои на пациентите може да
им понудиме максимално безбедни хируршки зафати и се разбира,
подобрување на квалитетот на животот. За да се следат најновите
техничко-технолошки и друг вид научни достигнувања, неопходно е да имаме и соодветно подготвен стручен кадар кој ќе може
да ракува со високософистицираните апарати, компјутери, новите генерации рентген-дијагностигнички процедури. Мислам дека,
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје има капацитет за
создавање кадри кои, по нивното дипломирање, се остручени за
да ги прифатат новите предизвици во делот на научните достигнувања во светот и кај нас. 
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ИНТЕРВЈУ

ПОДДРШКАТА НА
ИНЖЕНЕРСТВОТО
ЌЕ НАПРАВИ ПРЕСВРТ
ВО РЕГИОНАЛНАТА
ЕКОНОМИЈА
Професор д-р

Блажо Боев,

ректор на Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип
 Во изминативе четиринаесет години, повеќе од 150 најдобри дипломирани студенти од инженерските струки се
носители на највисокото инженерско признание „Инженерски прстен“. Колку ваквите признанија значат поттик
за веќе дипломираните инженери својот животен пат да
го посветат на професијата?
zz Oва e убав и корисен настан кој многу придонесува во промоција на инженерската професија во Република Македонија.
Истражувањата го потврдуваат искуството на многу универзитети со силна традиција во широката лепеза на наградување и
промовирање, дека студентите ги прифаќаат и им се важни формите на мотивација. Во контекст на ова прашање е и потребата
од современа и брза адаптација на односот општество – академски граѓанин. Треба почесто да ги поставуваме прашањата
кои се најзначајни во расветлување на академското достигнување? Дали ги поставуваме на студентите? 1. Што сакаат студентите? 2. Што ги мотивира студентите? 3. Како студентите го
остваруваат она што го посакуваат? 4. Колку искрено сме посветени на студентите?
Во оваа прилика би сакал д а ги споменам добрите пракси на
познатите универзитети, како што се Оксфорд, Кембриџ, Ломоносов, Сорбона и други, во коишто покрај внатрешните мотиви
кај кои наградата е активноста сама по себе, се применуваат
многу надворешни мотиви за студентите, меѓу кои: материјална
награда; пофалби, признанија; плакети, пехари; екскурзии, летувања, излети и уште многу други начини.
 На кои начини факултетите од Вашиот универзитетски
кампус ги мотивираат студентите – инженери да постигнуваат добри резултати во текот на студирањето, а потоа
да продолжат на магистерски и докторски студии?
zz Оваа година го отворивме фондот за стипендирање во насока на нашата темелна определба дека студентите се централното прашање на Универзитетот. Годинава ќе доделиме одреден
број стипендии за најдобрите студенти на УГД, за сите студиски
програми и на сите факултети. Овој фонд работи на принципот на обезбедување средства од донации од бизнис секторот
и стопанството и средства што Универзитетот ги издвојува за
добрите студенти. Наша темелна определба е дека сакаме да
имаме добри студенти и сакаме да ги стимулираме. Ние ќе ја
поддржуваме оваа акција и секоја година го правиме ова.
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На УГД студентите имаат можност да аплицираат на т.н. „студентски проекти“ во траење од една година со средства од 100.000
денари. Студентите ги добиваат тие средства за работа на научни
проекти, за покривање на студентски научни патувања, за посета
на научни конференции, за лабораториска опрема и т.н. Од друга
страна, професорите имаат обврска во нивните научни проекти да
вклучат задолжително 1-2 студенти од вториот и третиот циклус
на студии и тоа на работа на проекти од 200.000 до 400.000 денари.
Тоа не се мали средства за пристојна научно-истражувачка работа
во наши околности.
 Се одвојуваат ли доволно средства за развој на инженерската професија од различните профили, затоа што образованието во овие области бара многу практични вежби,
односно многу вложувања во лаборатории, институти, истражувачки центри?
zz Средствата за развој на инженерската професија се релативно
скромни во подолг временски период. Потребна е реална стратегија за оваа професија. Најпрво, мора да сфатиме каде се наоѓаме
и да се видиме каде сакаме да стигнеме. Таа визија мора да се
базира на реални и остварливи капацитети. Нашата цел мора да
создаде оваа професија да се движи кон постигнување на глобалните стандарди. Немаме друг пат, во спротивно ќе импровизираме. Една од целите на Обединетите нации е воспоставување врски
меѓу развојот на општеството и развојот на високото образование.
Високото образование е главниот фактор во одредувањето на глобалните цели на општествениот развој. Затоа е неопходно поголемо вложување во високото образование од страна на државата,
ако сака универзитетите да станат вистински двигатели во општеството. По мое мислење, во наредните години ќе бидат потребни
повеќе стотици милиони евра за да се трансформираат и надградат
сите државни универзитети во модерни и пошироко препознатливи
институции. Познат е примерот со Норвешка во кој доаѓа до 1,8%
зголемување на БДП како последица на вложувањето во образованието и човечкиот фактор.
 Колку постоењето на инженерските факултети во источна
Македонија успеа да го задржи потенцијалниот и квалификуваниот кадар да не го напушти овој дел од државата?
zz Државата треба да развие мрежа на високо-образовни институции согласно реалните регионални економски параметри. Поддршката и инвестирањето во инженерската професија можат да напра-

Блажо Боев
ват пресврт во регионалната економија. Седумдесет отсто од минералното богатство на Македонија е под земја, за разлика од многу
земји кои имаат целосна експлоатација. Тоа е сериозен предизвик
за истражување... Земјоделските науки, рударството и геологијата,
информатичките технологии, техничко-технолошките науки, сите
тие имаат сериозни предизвици. Оттука, задржувањето на младите
е директно поврзано со подигнувањето на квалитетот на живот, нивната вклученост во истражувањата и чувството на корисност дека
прават нешто добро за нив и за иднината на својата земја.
 Вие по професија сте инженер. Каков е Вашиот став за развојот на инженерството во Република Македонија, но и генерално, во светот?
zz На развојот на општеството влијаат многу фактори. Тие меѓусебно се поврзани и условени. Многу важна група, покрај општествените, се и факторите на техничкиот развој на општеството.
Техниката претставува вештина, начин како нешто се прави, збир
на сите средства за работа и на сите работни процеси со кои се служи човекот во процесот на производството. Науката е рационално
втемелена целина на знаење за некој проблем, која користи дефинирани рамки на поими и дефинирани методи на истражување.
Еволуцијата на техниката-инженерството зависи од еволуцијата на
науката и помеѓу нив постои врска. Наука сé повеќе станува техничка а техниката - инженерството се повеќе влијае на науката. Науката е општо знаење, вистинско и универзално, а инженерството
е низа поединечни остварувања во севкупната научна еволуција.
Инженерските решенија се појавуваат како резултат на реакцијата на еден практичен систем кој формира економска потреба и на
неа одговара со научни откритија. Инженерството претставува она

ТЕХНОЛОШКО ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ креира академска атмосфера во која студентите од земјава и од странство се континуирано
поттикнати и инспирирани да покажат што знаат и умеат. Технолошко-техничкиот факултет ги оспособува и обучува студентите како
успешно да ги најдат одговор на прашањата што ги наметнуваат
промените, следејќи го развојот на индустријата и технолошките достигнувања во земјава и во светот.
Наставните содржини се темелат на позитивните искуства од развиените земји и соработката со научни истражувачи кои се работно ангажирани на универзитетите, институтите и производните компании
ширум светот.
Подобрувањето на квалитетот и ефикасноста на наставата се приоритет на нашиот факултет, а преку континуиран професионален развој
на наставниците, воведување и развој на нови форми на учење како и
преку поголема ангажираност на наставниците и подобрување на односот наставник-студент даваме силна поддршка во постигнувањето
на својот максимум.

што науката го докажала. Развојот на инженерството се исполнува
низ неколку аспекти како што се зголемување на продуктивноста
и зголемување на економската моќ на општеството. Општествениот развој во голема мерка зависи од техничкиот развој, односно
од развојот на инженерството и токму поради тоа, изучувањето на
техничките науки е многу значајно за општеството и секако за развојот на Република Македонија. 

ТЕХНОЛОШКО ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ЈА ОТВОРА ВРАТАТА КОН
НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ.
Факултетот ја испорачува следната порака:

„Научете да бидете, да знаете, да работите,
научете да живеете заедно, научете да се
приспособувате на промените“!
Кај младите генерации изучувањето на новите материјали и запознавањето со новите технологии, како и стекнувањето со нови знаења
од областа на прехрамбената технологија, текстилот, дизајнот и менаџментот претставува голем предизвик.
Иднината е во технологијата и во новите идеи, новите материјали и
новите производи.
Технолошко-техничкиот факултет настојува да ги научи студентите
како да бидат различни, иновативни и креативни.

ИНТЕРВЈУ

ИНЖЕНЕРСКИОТ
ПРСТЕНИНСПИРАТИВНО
И ПОСАКУВАНО
ПРИЗНАНИЕ
Професор д-р

Сашо Коруновски,

ректор на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“, Битола
 Во изминативе четиринаесет години, повеќе од 150
најдобри дипломирани студенти од инженерските
струки се носители на највисокото инженерско признание „Инженерски прстен“, а добитници од Вашиот универзитет има уште од самиот почеток. Колку ваквите
признанија ги поттикнуваат дипломираните млади инженери да бидат успешни во својата професија?
zz Добивањето на признанието Инженерски прстен претставува врв на достигнувањата на еден млад инженер со завршување на првиот циклус (додипломски) студии. Истовремено, претставува почеток и поттик за продолжување со понатамошно усовршување, поттик да се продолжи со професионалното проучување и изградување во сестрано образован,
квалитетен инженер. Секако дека признанието е привилегија
која ја добиваат само неколку, меѓу бројните генерации студенти од факултетите од инженерските струки, но премногу
инспиративно и посакувано признание од секој студент, признание кое го развива натпреварувачкиот дух, желбата да се
биде меѓу најдобрите и што е најважно, од раната професионална возраст да се започне со постојано надградување на
сопствените знаења и следење на најновите достигнувања на
глобално ниво во сопствената професија.
 Како вашите факултети ги мотивираат студентите –
инженери да дадат „се од себе“ за совладување на
теоретскиот дел од студиите, но и да се стекнат со
практични знаења во реалното стопанство?
zz Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како
втор по старост универзитет во Република Македонија,
претставува значајна институција во развојот на образовна-
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та и научната дејност во земјава. Меѓу најстарите факултети
на Универзитетот е Техничкиот факултет во Битола, кој повеќе од 50 години едуцира инженерски кадри, кои денес се
докажани и признати стручњаци во земјава и ширум светот.
Тоа е потврда и доказ дека на ниво на Универзитет, вклучувајќи ги и помладите инженерски факултети во рамки на
Универзитетот, се посветува големо внимание во реализацијата на квалитетна и современа настава. Тоа подразбира
студентите да се стекнат со солидни теоретски знаења, благовремено да се постават основите на инженерската професија, да се следат научните достигнувања, но и да се посвети
доволно внимание на практичната настава и насочувањето
на студентите кон спецификите на секоја инженерска професија. За сето тоа успешно да се реализира, неминовна е и
соработката со стопанството, соработката на Универзитетот
со голем број компании кои ги прифаќаат нашите студенти по различни основи (преку стипендирање, волонтирање,
обавување пракса и слично) и на тој начин и самите компании имаат шанса од „рана возраст“ да ги запознаат нивните
потенцијални вработени, а со тоа да направат и избор на
иден, квалитетен, високообразован кадар.
 Како го решавате проблемот со избор и вработување
на квалитени млади кадри во инженерските струки со
оглед на тоа што многу успешни млади инженери заминуваат на работа во странство?
zz Како што нагласив претходно, успешната реализација
на квалитетна настава подразбира не само теоретска наобразба на студентите, туку тесно е поврзана со практичната настава и соработката со стопанството. Во таа смисла, во
рамки на Универзитетот, постои Кариерниот центар – КРЕ-

Сашо Коруновски

ДО преку кој студентите имаат можност, уште од првите години на нивното студирање, да се запознаат со дејноста на
различни компании поврзани со нивната струка, а со тоа и
самите компании да ги запознаат студентите. Таа соработка
се реализира преку организирање предавања на истакнати
експерти (стручњаци) од стопанството, преку презентации,
организирање на посети на компании и следење на производниот процес и слично. Но, она што лично сметам дека
вродува со најдобар резултат е работењето на студентите
од повисоките студиски години во проектни тимови под
менторство на стручно лице од компанијата и наставник од
факултетот на заеднички дефиниран проект. Тоа претставува вовед во понатамошното ангажирање на студентите од
страна на компанијата (ова се потврдува со студентите на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии,
Техничкиот факултет), како прв чекор во обидот дипломираните студенти да ги задржиме да останат да работат во
сопствената земја.
 Соработуваат ли вашите инженерски факултети со факултетите од Македонија, но и од други држави и што
значи таа соработка за развој на оваа професија?
zz Успешната реализација на наставно-образовната, научно-истражувачката, како и стручно-апликативната дејност,
подразбира тесна соработка со сродни институции од исто
или слично поле на дејствување (работење). Во таа насока,
бројни се успешно реализираните договори за соработка на
Универзитетот и единиците во негов состав со домашни и

странски институции преку кои се реализирани бројни проекти, посети, предавања, мобилност на студенти и наставен
кадар, ангажирање во наставата на сите три циклуси, заедничко работење и ангажирање во комисии за магистерски и докторски трудови, заеднички истражувања и слично.
Ваквиот приод во работењето е посебно важен за инженерските факултети каде неминовна е меѓусебната соработка и
споделувањето на научните сознанија кои многу брзо одат
напред.
 Денес светски тренд се интердисциплинарните истражувања, особено во инженерските дициплини, кои
предуслови треба да бидат задоволени за да Република Македонија оди во чекор со овие трендови?
zz Современото живеење ја наметнува потребата за сестрано едуцирање на академскиот граѓанин што подразбира интердисциплинарност во културата на живеењето и во
сопствената професија. Во таа смисла, современиот светски
тренд на интердисциплинарни истражувања во инженерските професии успешно ќе се реализира само доколку целокупниот сопствен потенцијал, интелектуален и материјален, се
сподели меѓусебно и се стави на располагање на колегите од
сродните професии на институционално ниво и пошироко. Тоа
подразбира градење истражувачки тимови во кои ќе бидат
вклучени истражувачи од сродни професии кои меѓусебно
ќе се надополнуваат во заедничкиот ангажман. Само на тој
начин ќе може да се зборува за интердисциплинарни истражувања и вклучување во современите светски трендови. 

АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ИНЖЕНЕРИ ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
 Асоцијација за информатички комуникациски технологии - ИК-АКТ
 Асоцијација на архитекти на Македонија - ААМ
 Друштво за геотехника на РМ
 Друштво за патишта на РМ
 Друштво на градежните конструктори на Македонија - ДГКМ
 Здружение за водород
 Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и
информатика на Македонија - ЕТАИ
 Здружение за истражување и развој – Институт за гасна техника
од Скопје - ИГАС
 Здружение за наноматеријали и нанотехнологии НАНОМАК - Скопје

 Здружение за унапредување на заварувањето - Заварување Македонија
 Здружение на енергетичари на Македонија - ЗЕМАК
 Здружение на инженери по физика
 Здружение на металурзите на Македонија
 Здружение на рударските и геолошките инженери на Македонија
 Здружение на сообраќајни инженери на Македонија
 МАК ЗЕЕПУ - Македонско здружение за енергетика, електроника,
погони и управување
 Сојуз на градежни инженери на Македонија
 Сојуз на хемичари и технолози на Македонија - СХТМ
 ФУЕЛ - Центар за истражување и развој на горива, мазива и мотори
 Хортикултурно здружение

Седум децении Инженерска институција
во Република Македонија

ИНЖЕНЕРСТВОТО – ИМПУЛС
ЗА ПОНАТАМОШЕН РАЗВОЈ
А

социјацијата на здруженијата на инженерите - Инженерската институција на Македонија „ја книжи“ 71-та
година од своето основање. При крајот на 2016-та,
свечено, беше одбележано седумдецениското постоење
на оваа стручна институција и нејзиниот придонес во развојот на Македонија како современа држава на европско
тло. Институцијата, денес, обединува инженери од градежништвото, металургијата, архитектурата, сообраќајот,
хемичарите и технолозите, земјоделските инженери, физичари, електротехничари, градежни конструктери, истражувачи на наноматеријали, истражувачи на горива, мазива и
мотори, инженери по гасна техника, рудари и геолози, заварувачи, геотехнолози и информатичари.
За својот 70-ти роденден, претседателот на државата, д-р Ѓорѓе Иванов го додели националното признание
„Повелба на Република Македонија“ за постигнатите резултати во стимулирањето и координирањето на развојот
на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини. Според него, ова признание претставува „мотив
за уште поуспешно творење во сите области на инженерството и импулс за натамошен развој и афирмација на македонското инженерство и воопшто, на македонската наука“.
Инженерската институција продолжува по својот пат
на професионална, неполитична и непрофитабилна асоцијација која, преку своите здруженија и сојузи, ги обединува сите инженери практичари и инженери научници во
земјава. Основана е на 25.12.1946 година.
При доделувањето на Повелбата, Претседателот на
државата се заблагодари на сите поранешни и сегашни
генерации членови на Инженерската институција. „Сите
тие, со својот ангажаман во своите професионални средини имаат придонесено за наш подобар живот. Сите се
заслужни за подобрување на благосостојбата на нашата
заедница, за досегашниот просперитет на нашата држава. Затоа, како претседател на Република Македонија,
ми претставува чест, во името на македонските граѓани,
симболично да и се заблагодарам на Инженерската институција на Македонија со Повелбата на Република Македонија. Но, истовремено, оваа повелба претставува и
обврска. Во изминатиот четврт век, светот постигна досега незабележан технолошки напредок и развој. Нема ден,
а да не дознаеме за некое ново научно откритие. Колку
подлабоко навлегуваме во новата епохо на нови пронајдоци и на нови предизвици, толку повеќе се зголемува и
потребата за компетентен и компетитивен научен кадар.
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Не е доволно Македонија да биде само корисник на научните пронајдоци и техничките решенија во светот. За да може да обезбедиме
раст на нашата економија и напредок на нашето општество, потребно
е и ние да сме дел од тие решенија. Олеснителна околност е што не
започнуваме од нула. Во изминатите седум децении, Инженерската
институција на Македонија, заедно со другите научно-образовни и
истражувачки институции, ги постави темелите врз кои денес ја градиме оваа визија. И веќе ги гледаме првите плодови“, рече Иванов на
доделувањето на Повелбата.
„Признанијата значат потврда за минат труд, но во суштина,
претставуваат поттик и одговорност да се продолжи во создавањето
нови вредности. Токму затоа, велиме дека сме подготвени да опстоиме на ентузијазмот и тој да биде барем толку силен, колку што бил на
нашите колеги во далечната 1946 година, тогаш, кога дваесетина
врвни инженери и техничари формирале Друштво со цел, размена
на мислења и искуства за изградба на својата нова држава и етаблирање на инженерското образование. Не помал треба да биде и
нашиот ентузијазам, како универзитетски професори, истакнати
стручњаци и менаџери во македонските компании, кои и покрај секојдневните професионални ангажмани, треба да дадат сериозен
придонес во подобрување на улогата на инженерите во општеството и создавањето услови за квалитетен инженерски подмладок
како движечка сила во технолошкиот развој на нашата земја. Веќе
70 години, овие определби се изразуваат преку Инженерската институција на Македонија“, објаснува претседателката на ИМИ, професор д-р Христина Спасевска.

На 21 декември 2016 година се одржа свечено собрание на Инженерската институција на Македонија на која 20 здруженија, членки на
ИМИ потпишаа декларација за заедничко дејствување во стимулирање
и координирање на развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини.
По повод седумдецениското функционирање и одлична соработка,
Инжинерската институција на Македонија додели благодарници на
Универзитети, факултети, компании и физички лица.
Плакета за долгогодишна соработка и поддршка на ИМИ во афирмирање на инженерството, создавањето на услови за квалитетен инженерски подмладок и стимулирање на развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини добија и поранешните претседатели и потпретседатели на Инженерската институција на Македонија:
1. Александар Димитров
2. Миле Станковски
3. Горан Марковски
4. Славе Палчевски
5. Трајко Димитров
6. Ѓеорѓи Димировски
7. Насте Спасовски
8. Борис Чаушевски
9. Љупчо Гајдарџиски (постхумано)
10. Боро Равњански (постхумано)
11. Томислав Папеш (постхумно)
12. Диме Лазаров (постхумно)
13. Ристо Групче (постхумно)
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За претседателот на Федерацијата на
професионални инженери во Европа
(ФЕАНИ), Хозе М. П. Виеира, „секоја организација со толкугодишно постоење
има неверојатна историја на успеси во
корист на професијата .... ИМИ, како дел
од ФЕАНИ, придонесува кон нашите паневропски политики во зоните на мобилност и професионално препознавање на
инженерските квалификации. Со придонесот во извршувањето на нашите европски цели, ИМИ помага во промовирање на инженерската професија, за која денес задачите и предизвиците
се огромни. Инженерите од различни дисциплини помагаат светот да се
направи подобро место за живот на човештвото“.

Притоа, благодарници за долгогодишна соработка и поддршка во
афирмирање на инженерството, создавање услови за квалитетен инженерски подмладок и стимулирање на развојот на науката и новите
технологии во сите инжеенрски дисциплини добија:
УНИВЕРЗИТЕТИ:
1. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Охрид
3. Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
4. Државниот универзитет во Тетово
ФАКУЛТЕТИ:
1. Технолошко металуршки факултет, Универзитет Свети Кирил и
Методиј - Скопје
2. Градежен факултет, Универзитет Свети Кирил и Методиј - Скопје
3. Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет Свети Кирил
и Методиј - Скопје
4. Технички факултет, Универзитет Свети Климент Охридски - Битола
5. Машински факултет, Универзитет Свети Кирил и Методиј, Скопје
6. Факултет за електротехника и информациски технологии,
Универзитет Свети Кирил и Методиј - Скопје
7. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство,
Универзитет Свети Кирил и Методиј - Скопје
8. Архитектонски факултет, Универзитет Свети Кирил и Методиј Скопје
9. Факултет за дизајн и технологии на мебел, Универзитет Свети
Кирил и Методиј - Скопје
10. Шумарскифакултет, Универзитет Свети Кирил и Методиј - Скопје
11. Факултет за информатика, Универзитет Свети Климент Охридски Битола
12. Технолошко технички факултет, Универзитет Свети Климент
Охридски - Битола
13. Факултет за биотехнички науки, Универзитет Гоце Делчев - Штип
14. Факултет за информатика, Универзитет Гоце Делчев - Штип
15. Технолошко технички факултет, Универзитет Гоце Делчев - Штип
16. Електро технички факултет, Универзитет Гоце Делчев - Штип
17. Земјоделски факултет, Универзитет Гоце Делчев - Штип
18. Факултет за природни и технички науки, Универзитет Гоце Делчев
- Штип
19. Факултет за природно-математички науки, Државен универзитет
- Тетово

Инженерската институција на
Македонија, по повод 70-години од своето основање,
промовираше
Монографија
насловена како „Инженерство – мотивација – иновација“. Во предговорот на овој
документ, претстедателот на
ИМИ, професор д-р Христина Спасевска, ќе нотира „Да
оставиме, како што времето
говори за делата на нашите постари колеги, иднината
да сведочи дали сме го одбрале патот што нè води на
вистинското место, отворајќи нови хоризонти за идните колеги. Искрено се
надевам дека ќе бидеме пример за нив, кои и покрај генерациските разлики во сфаќањата, ќе проникнат во сржта на нашето дејствување. Денес
ние треба само цврсто да застанеме зад нашите ставови, покажувајќи му на
опкружувањето дека без практичната мисла и научниот дух на инженерите
не може да се развива општеството и земјата во којашто живееме. Затоа што,
во времето што е минливо, како сведоци остануваат нашите градби и дела.
„Монографијата е траен запис за развојот на инженерството во Македонија. Насловена е како „Инженерство – мотивација – иновација“ или
симболика од името на Институцијата. Затоа што, инженерството е носечки столб во општеството и врзивно ткиво за постоење на Институцијата.
Мотивацијата е водилка на секоја личност и без неа, ниту едно дело нема
да биде реалност. Иновацијата е моторот кој ја менува реалноста“, рече
професор д-р Грозде Алексовски, промотор на Монографијата.

За финансиска поддршка во афирмирањето на инженерството во
Република Македонија благодарници добија компаниите:
1. АД Витаминка- Прилеп
2. Макпрогрес - Виница
3. МЕПСО
4. ЕЛЕМ
5. Макстил
6. Геоинг МК ДОО
7. Еко Балкан консалтинг ДОО Скопје
8. Простор ДОО Куманово
9. Комора на овластени архитеки и овластени инженери
10. Геохидроконсалтинг-ДООЕЛ СКОПЈЕ
11. АББ
12. ОКТА
13. Дијаг
14. Геохидроинженеринг ДООЕЛ Скопје
15. Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии
„СКОПЈЕ" А.Д. Скопје
16. ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО
17. Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје

1. Професор д-р Миле Димитровски, уредник на списанието „Инженерство“, по повод 20 години од објавувањето на првиот број

2. Клубот на носители на Инженерски прстен за соработка во
афирмирање на инженрството и создавање услови за квалитетен
инженерски подмладок . 

„ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“

РЕЧИСИ 150 ИНЖЕНЕРИ
СО ПРИЗНАНИЕТО
„ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“

П

ризнанието „Инженерски прстен“, од оваа година, ќе го носат
уште 10 најдобри македонски инженери, штотуку дипломирани на петте државни универзитети во Република Македонија.
Со ова, бројката на инженери со одлични резултати во образовниот
процес, кои се закитиле со престижното признание, се искачи на 149
дипломирани студенти.
Веќе 14 години по ред, Инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери го
доделуваат признанието, а секогаш го врачува претседателот на
Републиката.
Со ова уникатно признание, носителот, всушност, добива потврда за постигнатите резултати во своето образование. Од друга
страна, Прстенот го промовира и значењето на двете институции во
развојот на инженерската елита во Македонија.
Овие носители, веднаш по добивањето, стануваат членови на
Клубот на носители на инженерски прстен. Златниот инженерски
прстен претставува круна од дабови лисја на чиј што врв е вграден
знакот на Инженерската институција на Македонија. Дабовите лисја
во Макeдонската традиција се симбол на чест и достоинство на имателот. Ѕвездата од знакот на Инженерската институција на Македонија го симболизира знаењето и синергијата од сите инженерски
дисциплини. 
Професор д-р Христина Спасевска,
претседател на ИМИ
„Како Инженерската институција на
Македонија започнуваме две иницијативи поврзани со добитниците на
признанието Инженерскиот прстен.
Првата се однесува на нивно стипендирање за магистерски и докторски студии во Македонија и втората предлог
иницијатива е нивно вработување на
нашите државни универзитети. Сигурни сме дека ова е начин да ги задржиме
најдобрите млади во земјата и тука да
ја започнат својата професионална кариера“, меѓудругото истакна професор
Спасевска на доделувањето на овогодинешниот Инженерски прстен.
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Д-р Ѓорѓе Иванов,
„Секоја доволно наПретседател
предна технологија
на Република
е еднаква на магија,
рече големиот Артур Македонија
Кларк. Но технологијата за која зборува
Кларк не е случајност,
туку е резултат на
темелно образование,
многу труд, макотрпна работа, креативност и посветеност.
Вие како инженери, како најдобри студенти од техничките
факултети ја имате моќта да го менувате светот и реалноста.
Тоа е несомнено голема одговорност, храброст, истрајност но
и етичка големина“ порача претседателот на овогодинешните
лауреати.
„Немојте никогаш да престанете да се усовршувате и да ги
применувате своите знаења и креативни потенцијали. Нека не
постои ограничување кое не може да го надминете“, им порача
д-р Ѓорге Иванов. Тој, исто така традиционално, ги прими добитниците во резиденција Билјана во Охрид.
Професор д-р Миле Димитровски, во име на
Комората на овластени инженери и архитекти,
на сите минатогодишни добитници на Признанието, од лулката на македонската писменост
- Охрид, им порача дека научниците го откриваат непознатото, но инженерите се тие кои ја
применуваат науката и креираат сé околу нас.
„Се надеваме дека сите добитници на прстенот ќе го продлабочат своите знаења, вештини и компетенции и за кусо време ќе станат овластени инженери со можност да проектираат, да изведуваат и да ревидираат проекти од
област за која се школувале. Инженерското образование во Македонија е на исто рамниште
со европското образование. Така и нашите инженери, преку Европскиот сојуз на инженерски
комори, ќе можат да ги користат овие знаења
ширум Европа“, рече Димитровски.

СРЕДБА СО НОСИТЕЛИТЕ НА ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН

2017

ПРСТЕНОТ Е ПРИЗНАНИЕ,
НО И ОДГОВОРНОСТ

О

вогодишните најдобри студенти на петте државни универзитети во Македонија, кои се закитија со признанието „Инженерски
прстен“ за 2017 година, се сретнаа со раководствата на двете
инженерски организации во земјава - Инженерската институција на
Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Инженерскиот прстен се доделува по иницијатива на овие две
институции, а наградата ја врачува претседателот на државата во
Охрид. На средбата, студентите ги искажаа своите афинитети и идни
планови, како и начинот на постигнување врвни резултати во текот на
студирањето. Веќе дел од овие студенти – носители на Прстенот се на
професионално усовршување во странство.
Како што истакна претседателот на Инженерската институција
на Македонија, професор д-р Христина Спасевска, од 24 апликации
за оваа награда биле избрани само 10 и тоа најдобите студенти од
техничките факултети. Таа истакна дека Прстенот се доделува веќе
14 години по ред. Професор Спасевска ги запозна добитниците на
Инженерсиот прстен со начинот на функционирање на Инженерската
институција на Македонија, каде членуваат инженери во 20 здруженија, кои ги покриваат сите области во инженерството.
За претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, професор д-р Миле Димитровски, оваа институција е
идниот професионален дом за овие студенти. И тој ги запозна идните
инженери со задачите и целите на Комората и со професионалните
задачи што ги има секој инженер во своето работење.

Кон добитниците се обрати и Симона Богоевска, претседател на
Клубот на носители на Инженерски прстен.
„Инженерскиот прстен претставува признание, своевиден громогласен аплауз за успешниот завршеток на првиот став од динамичната животна симфонија. Доделено од стручната јавност, тоа
истовремено треба да означува и почеток на личното, професионално
крешендо. Моќен засилувачки звук создаден од ноти на надградувано знаење. Звук кој постојано треба да ги поместува границите на инженерските достигнувања, да ги урива закоравените догми, истрајно
да ја турка цивилизацијата напред. Наградите облагородуваат, но
знаат да бидат и дволични ласкавци, милозвучни џелади. Да воздигнат брзо, но и сурово да потсетат дека нивната вредност е вистинска
само доколку се дел од процес, а не куса животна приказна“, им порача Богоевска на носителите на Инженерски прстен.
Домаќини на средбата беа претседателот на Инженерската институција на Македонија, професор д-р Христина Спасевска,
потпретседателот на оваа институција, професор д-р Милорад Јовановски, претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, професор д-р Миле Димитровски и претседателот
Симона Богоевска и членовите на претседателството на Клубот на
носители на Инженерски прстен. 
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ИГОР ПЕТРОВСКИ
Компјутерски науки и инженерство, Факултет за
информатички науки и компјутерско инженерство
(ФИНКИ), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

 Што беше водилка кон овој успех во текот на студирањето?
Се запишав на факултет
што обработува области за
кои што бев и сé уште сум многу
заинтересиран. Желбата за знаење, учење и надградување ми беше
главниот мотив во текот на студирањето. Дополнително, бев
опкружен со многу квалитетни колеги што, исто така, беа амбициозни и желни за напредок. Во една
таква здрава натпреварувачка
атмосфера, напредокот и подобрувањето се неизбежни.

 Каде ја гледате Вашата професионална кариера (иднина)?
Моментално сум на магистерски студии, а по нивно
завршување се гледам во индустријата. Се надевам дека ќе имам
можност да го применам стекнатото знаење и да изградам нешто кое што ќе има ефект на општеството. Затоа што информатиката е длабоко навлезена во
сите домени од нашите животи, а
верувам дека допрва ќе се случуваат интересни работи кои ќе донесат значителна промена и подобрување.
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МОНИКА СТОЈАНОВА
отсек Квалитет и безбедност на храна,
Факултет за земјоделски науки и храна,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Просек: 10,00

 Инженерскиот прстен е признание за Вашиот
досегашен успех. Но, исто така, претставува
и поттик за совладување на уште поголеми
„планини“ на знаењето. Што беше водилка
кон овој успех во текот на студирањето?
Во науката сè започнува со мала искра на инспирација, која бргу прераснува во поттик,
притоа преобразувајќи се во искрена желба да се
осознае и создаде нешто ново и иновативно. Таа инспиративна и мотивирачка искра отсекогаш ја пронаоѓав во природните науки, но не примарни, туку
применети. Во мојот студиум применети се во
секторот за квалитет и безбедност на храна. Храната е есенцијален сегмент во животот на секој
човек, а нејзиното правилно производство, односно
употреба е засновано врз бројни научни достигнувања, без кои денес не би имале ниту квалитетна,
ниту безбедна храна за консумирање. Мојата желба
за научно-истражувачка работа од оваа област, на
мое огромно задоволство, досега имав можност да ја
инкорпорирам во повеќе студентски трудови, а со
тоа да дадам свој скромен придонес во науката. Токму таа, навидум мала иснпиративна искра која се
преобразува во мисла, желба, идеја со доволно упорност станува реалност, а истовремено претставува моја водилка, не само во текот на студирањето,
туку низ сите активности кои ги реализирам. Ова
признание за мене претставува енергија за освојување на следниот нов пиедестал.

 Која мисла Ве водеше кон постигнувањето
најдобри резултати во текот на студирањето?
Познатиот филозоф Имануел Кант, во една
своја прилика рекол „Науката е организирано
знаење. Мудроста е организиран живот“. Патот до
успехот не е лесен и потребна е голема упорност да
се стигне до посакуваната цел, а очекуваните резултати најчесто имаат бавен градиент на експресија. Но, правилната организација на сопствените
знаења и време нè насочуваат на патот кон науката и мудроста, што, за мене, претставува сигурна
насока кон достигнување на успехот.

 Каде ја гледате Вашата професионална кариера (иднина)?
При изборот на мојата професија, ù дозволувам на
мојата интринзичка мотивација да ме води низ лавиринтот на можностите и околностите. Во тој избор преовладува мојата огромна желба за научна работа, поради
што себеси се гледам како дел од некоја од високо-образовните институции во Република Македонија, каде своето знаење
и искуство ќе можам да ù го понудам токму на сопствената
Татковина. Но, покрај мојата желба, сè уште постои и надежта дека во македонските образовно-научни институции
може да биде препознаен и прифатен вистинскиот квалитет,
а не постојано да биде пренасочуван надвор од земјата на која
нативно ù припаѓа.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2017
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ЕСРА ИЉАЗИ
Архитектонски Факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
Просек 9,22
 Инженерскиот прстен е признание за Вашиот досегашен успех. Но, исто така, претставува и поттик
за совладување на уште поголеми „планини“ на
знаењето. Што беше водилка кон овој успех во текот на студирањето?
Најпрво, за архитектурата имав површно знаење
и мора да признаам дека студиите ми овозможија
да се соочам со константни изненадувачки сознанија поврзани со архитектонските просторни феномени. Уште
повџашувачки се моментите на физичко остварување
на нацртите независно од нивната скромност на гестуалност или големина. Предизвикот да се трансформираат различните социо-културолошки состојби во просторни структури е клучен за мојот досегашен „успех” и
се надевам дека така ќе биде и понатаму.

 Која мисла Ве водеше кон постигнувањето најдобри резултати во текот на студирањето?
Специфичната наставна програма на Архитектонскиот факултет се рефлектираше на
различен начин на секој поединец. Се работи за настава со мултидисциплинарен карактер и доколку се
пристапи со рамномерна посветеност, релативно лесно може да се совлада. Меѓутоа, никогаш немав цел да
постигнам некој особен успех во текот на студирањето. Се обидував максимално да ги искористам времето
и ресурсите на факултетот да се здобијам со знаење и
да стекнам работна рутина, кои мислам дека се клучни
за моето понатамошно делување. Секогаш мислев
дека не сум доволно посветена на обврските и често се
обидував да бидам објективна при вреднување на крајните резултати на проектите на кои што работев.
Просечната оценка е статистички податок и не секогаш претставува реален одраз на умешност, туку
поттик за понатамошно усовршување.
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 Каде ја гледате Вашата професионална кариера
(иднина)?
По завршување на постдипломските студии на
Архитектонскиот Факултет, почнав да работам во архитектонско студио во Скопје и се прилагодувам на реалните предизвици. Тоа што ме радува најмногу е фактот дека и колегите со кои што соработувам
имаат студиозен пристап при решавање на задачите.
Се надевам дека уште долго ќе потрае нашата соработка и на тој начин ќе придонесам за растот на архитектонската струка во Македонија.

2017

ЈОВИЦА ГРКОВСКИ
Технолошко - металуршки факултет, отсек
металургија и метални материјали
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј “- Скопје
просек: 9,70

 Што беше водилка кон овој успех во текот на
студирањето?
Студирањето претставува чекор кон формирање комплетна, компетентна и општествено одговорна личност. Металугијата како
техничка наука е многу комплицирана и бара голема
посветеност од оној кој ја изучува. Желбата за
што поголемо знаење, професионалноста и постигнувањето на зададената цел, а притоа да се
разликувате од останатите на пазарот на трудот, се клучните фактори за мојот успех. Тоа го
постигнав преку континурано и темелно учење,
секако со голема поддршка од моите професори на
факултет.

 По кој пат се движевте кон наградата?
Сè што нашиот ум може да замисли, може и
да го реализира. Доколку си поставите цел
во животот, го погледнете патот кој треба да го
поминете и пробате да создадете јасна слика за
иднината, тогаш ќе ги предвидите чекорите кои
што треба да се преземат. Целосната посветеност кон науката, желбата да го изучувам и истражувам тоа што го студирам ми причинуваа големо задоволство, а како резултат на сето тоа ја
добив оваа престижна награда.

 Каде е вашата иднина?
Во иднина се гледам во некоја научно -образовна институција каде ќе продолжам со
надградување и пренесување на моите знаења.

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2017

21

„ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“

ЃУЛЛЕР АБДУЛА
Универзитет за информатички науки и технологии
„Свети Апостол Павле“, Охрид
Просек: 9.72

 Која мисла Ве водеше кон постигнувањето најдобри резултати во текот на студирањето?
Мислата да се биде дипломиран инженер по компјутерски науки и инженерство ми
беше единствената инспирација
за добиениот успех. Според мое
мислење, за да се постигне успех
на некое поле човекот треба
потполно да се посвети на нештото и со труд и со време. Затоа
студиите секогаш ми беа приоритет во мојот живот. Како резултат, напорното учење и вложениот труд ми се вратија како успех,
со што го достигнав највисокиот
просек во мојата генерација и ја
добив шансата да станам добитник на Инженерски прстен за
2017 година.

 Каде ја гледате Вашата професионална кариера (иднина)?

 Инженерскиот прстен е признание за Вашиот досегашен успех.Но, исто
така, претставува и поттик за совладување на уште поголеми „планини“ на знаењето. Што беше водилка кон овој успех во текот на студирањето?
Моето образование на факултет почна со голема инспирација и мотивација, бидејќи студиите на кои се запишав ми беа поле на интерес.
Сепак, секој нов почеток е тежок. Затоа ми требаше време на адаптација
на новиот начин на образование. За време на студирањето, секогаш се
стремев да дадам сé од себе за да го достигнам најдоброто што можам. Времето секогаш си го организирав според учењето и имав поставена дисциплина кога беше недела на испити и колоквиуми. Дефинитивно, мора да кажам
дека тоа ми помогна да го постигнам овој успех. Со право се вели дека човек
кога го прави нештото со интерес, го добива и резултатот од тоа.

22

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2017

Kариерата е долгорочен
процес на учење и развој на
лични и професионални способности. Секако за мене завршувањето на факултет не значи и крај на
образовниот процес. Мислите ме
водат повеќе кон опцијата за
студирање на мастер студии надвор од Македонија. Но, по тоа се
надевам да работам како успешен
инженер, каде ќе имам можност да
го применувам теоретското знаење во пракса, предизвикувајќи
мое професионално надградување,
а воедно и развој на целата индустрија.

2017

ХРИСТИЈАН РИСТЕВСКИ
Машински отсек, Технички факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Просек - 9,38
 Инженерскиот прстен е признание за Вашиот досегашен успех.Но, исто така, претставува и поттик за
совладување на уште поголеми „планини“ на знаењето. Што беше водилка кон овој успех во текот на
студирањето?
Инженерскиот прстен, заедно со универзитетската диплома, претставуваат една круна на четирите години универзитетско образование, а уште
поважно е дека и како симбол на минатиот успех претставува водилка и мотив за уште посилно идно вложување во
моето знаење. Во текот на студирањето кога дипломата е далеку од хоризонтот, а колоквиумските недели и
испитните сесии се веднаш зад аголот, единствено се
важни самопожртвуваноста и трудот. Секој положен испит и секоја висока оценка во индексот се само мали чекори кон дипломата, но истовремено се и докази пред самите нас и пред другите за нашата непоколеблива посветеност во борбата за знаење и успех.
 Која мисла Ве водеше кон постигнувањето најдобри
резултати во текот на студирањето?
Најважен услов за успех во секое поле но и во науката не е само желбата да се биде успешен или да се
биде најдобар, најважна е љубовта кон она што го
работиме. Единствено кога човек го сака она што го работи или студира може да се вложи стопроцентно самиот
себе си. А успехот е природна и неизбежна последица.
 Каде ја гледате Вашата професионална кариера (иднина)?
Моментално работам како инженер во интернационална компанија од авто-мото индустријата.
Засега сакам да се посветам на инженерската професија и лично да го почувствувам инженерството и да го
применам практично своето знаење, а потоа во иднина се
надевам дека повторно ќе се вратам на науката.

МЛАДЕН ДИМОВСКИ
Информатика и компјутерско инженерство,
Факултет за електротехника и информациски
технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје Просек: 9.97
 Инженерскиот прстен е признание за Вашиот досегашен
успех. Но, исто така, претставува и поттик за совладување на уште поголеми „планини“ на знаењето. Што
беше водилка кон овој успех во текот на студирањето?
Голема благодарност должам на сите професори и
асистенти кои несебично се залагаа да ни ги пренесат своите знаења! Нивната посветеност, размената на мислења, почитта која ми ја укажуваа, како и прекрасните колеги студенти, разговорите на паузите и заедничката подготовка за испитите, се дефинитивно најзначајните
причини и најголемата водилка кон мојот успех во текот на
студирањето.
 Која мисла Ве водеше кон постигнувањето најдобри резултати во текот на студирањето?
Добрите резултати дојдоа сами по себе и мислам дека
тоа секогаш е така кога уживате во она што го правите. Секој треба да се стреми да биде најдобар во она
што го прави, бидејќи во секој од нас се крие потенцијал за
освојување на најголемите височини. Сметам дека најважната улога на професорите е да ги мотивираат студентите да
го постигнат тој максимум, а јас несомнено имав голема среќа
да бидам во опкружување кое имаше доверба во моите способности и ми даваше поттик постојано да напредувам.
 Каде ја гледате Вашата професионална кариера (иднина)?
Моментално студирам и работам на EPFL во Швајцарија, откако магистрирав во областа на математиката (теорија на веројатност и случајни процеси) на
Универзитетот Париз 11 во Франција. Постдипломските
студии по математика ми отворија многу врати во научната
средина и беа совршен комплемент на знаењата кои ги стекнав во Македонија. Сé уште не знам дали ќе продолжам со истражување во или надвор од академската средина, но моите
активности со сигурност и понатаму ќе бидат во пресекот
на математиката, компјутерските науки и инженерството.
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ТАМАРА МИТЕВА
Машински факултет-Скопје,
Универзитет: “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
Просек: 10,00

 Инженерскиот прстен е признание за Вашиот досегашен успех. Но, исто така, претставува и поттик за совладување на уште поголеми „планини“
на знаењето. Што беше водилка кон овој успех во
текот на студирањето?
„Образованието е најмоќното оружје што може
да го употребите за да го промените светот.“ –
Нелсон Мандела
Клучот на мојот индивидуален успех е љубовта кон математиката и физиката. Додипломските студии ги
започнав во 2012 година на Maшинскиот факултет при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” на програмата
Мехатроника. За време на студиите се стекнав со компетенции во сферата на механиката, автоматиката,
информатиката, електрониката итн. Огромна мотивација и воедно, водилка се моите професори од Машинскиот факултет, каде се јави мојот интерес за Роботиката. Програмата Мехатроника, стручните професори и
иновативните предавања, во текот на четири годишните студии, ме инспирираа да продолжам да истражувам и работам на задачи кон темелно и суштинско разбирање на проблематиките. Успехот е гарантиран кога
се следи сопствениот план и кога имате јасно зацртани
цели. Упорноста, посветеноста и работата придонесе
во целиот процес и ми овозможи успешно да ги завршам
додипломските студии и да продолжам на магистерски
студии во областа на Микроинженерство, специјализација Роботика на универзитетот “EPFL-Swiss Federal
Institute of technology in Lausanne “во Швајцарија.
Во текот на студирањето, благодарна сум за можноста да се едуцирам, образувам, подобрувам и напредувам
секој ден, колку што е можно повеќе. Љубопитноста за
откривање на нови стручни факти во сферата на механика, автоматика, информатика, електроника итн.,
беше предизвик и водечка мисла кон постигнување на
добрите резултати.
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 Каде ја гледате Вашата професионална кариера
(иднина)?
Во блиска иднина би сакала да стекнам практично
искуство, во соодветна компанија. Понатаму, би
сакала да ја надополнам професионалната кариера со истражувачката дејност во областа Роботика и Интелигентно управување. Крајната цел по завршување на магистерските студии е да го продолжам образованието
на Докторски студии, бидејќи моќта на образованието
е неоспорна и може да го извлечеме најдоброто од него
ако навистина сакаме.

2017

ДЕЛФИНА ГЕОРГИЕВА
Текстилно инженерство, Технолошко технички
факултет, Универзитет Гоце Делчев - Штип
Просек: 9.30

 Инженерскиот прстен е признание за Вашиот
досегашен успех. Но, исто така, претставува
и поттик за совладување на уште поголеми
„планини“ на знаењето. Што беше водилка
кон овој успех во текот на студирањето?
Кога се избира патот по кој продолжуваме
после средното образование си поставуваме
одредена цел. Моја цел беше да станам успешен
текстилен инженер, да креирам и изработувам облека, која е секојдневна потреба на луѓето. Успехот е она што ни ја враќа самодовербата, нè прави
среќни и задоволни. Нашите цели и замисли можат
да се достигнат преку патека од планови во која
мораме силно да веруваме и врз оваа основа, енергично да дејствуваме. Ова е единствениот пат до
успехот. Целите помагаат да се фокусираме на областите во нашиот приватен и професионален
живот кои се важни и значајни, наместо да се раководиме според желбите на останатите луѓе.

 Каде е вашата иднина?
Мојата идна цел е да станам сопственик на
текстилна компанија и основач на моден
бренд. Континуираното учење, следење на новостите од областа на текстилот, како и креативното работење се дел од целите кои сакам да ги
постигнам за да се изградам во квалитетен текстилен инженер кој ќе биде дел од развојот на текстилната индустрија во Македонија.

 Што беше водилка кон овој успех во текот на
студирањето?
Успехот не е конечен, неуспехот не е погубен,
важна е храброста да продолжуваш напред.

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2017

25

„ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“

ЛЕАРТ ТАРАВАРИ
Градежен факултет - конструктивна насока,
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Просек: 9.91

 Инженерскиот прстен е признание за Вашиот досегашен
успех. Но, исто така, претставува и поттик за совладување
на уште поголеми „планини“
на знаењето.
Уште од раните училишни
денови сум учествувал на
натпревари по математика. Како
најголем успех би го одвоил бронзениот медал на јуниорската балканијада во 2010 година во Романија,
како и сребрениот медал на македонската математичка олимпијада во 2012 година. Тука, за многу
малку ми „побегна“ шансата да
станам дел од македонската репрезентација на меѓународниот
натпревар по математика во Аргентина. Како еден од бенефитите
од овие натпревари би го одвоил
натпреварувачкиот дух кој што се
вроди кај мене. Истиот тој дух ме
следеше и во текот на додипломските студии и претставуваше
поттик да се трудам максимално
во тоа што го правам.

 Која мисла Ве водеше кон постигнувањето најдобри резултати во текот на студирањето?
 Каде ја гледате Вашата професионална кариера (иднина)?
Да се биде добитник на инженерски прстен е голема чест и признание, но
уште поголемо е задоволството кога вложениот труд ќе биде награден
и не останува заборавен. Ваквото признание е мотив за секој од нас да се стреми кон поголеми успеси, а за мене уште поголем поттик да бидам што поквалитетен и покреативен инженер. Во иднина мојата кариера ја гледам како мозаик
составен од академски дејности и дејности во приватниот сектор.
26
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Да станам квалитетен,
иновативен и креативен инженер, компатибилен со колегите
од развиените земји. Многу сум
благодарен на моите родители кои
ме подржаа за време на студирањето, како и на професорите од
мојот факултет кои ми го покажаа
патот до успехот.

КЛУБ НА НОСИТЕЛИ НА ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН

СИМБИОЗА НА ИНЖЕНЕРСКИ ДИВЕРЗИТЕТ
СО МЛАДЕШКА ИНОВАТИВНОСТ

З

а најдобрите дипломирани студенти од инженерските факултети во
државата, признанието Инженерски прстен претставува препознатлива и
симболична потврда за вложениот труд
и постигнат успех. Од оваа година традиционалното Признание ќе претставува
и заеднички фактор за обединување на
сите добитници на престижната награда
во новоформираниот Клуб на носители на
инженерски прстен. Под покровителство
на Инженерската институција на Македонија и Претседателот на државата
иницијативите за формирање на Клубот
се започнати во декември 2015 година.
Клубот на носители на инженерски
прстен преку негување и зајакнување на
диверзитетот на своите членови и нивната меѓусебна соработка ќе го промовира
мултидисциплинарниот потенцијал на
младата инженерската заедница во државата и клучната улога на квалитетното
образование за развој на инженерските
струки. 

КЛУБ НА НОСИТЕЛИ НА ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН
Претседателство за период јуни 2016 - септември 2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КЛУБОТ
 м-р Симона Богоевска
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА КЛУБОТ
 д-р Марија Календар
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
 д-р Бојан Симовски
ЧЛЕНОВИ
 дипл. инж. Лилјана Димевска
 дипл. инж. Николина Шутиноска
 дипл. инж. Ивона Павловска

ИНФОРМАЦИИ

ПРОМОВИРАНИ МОДЕЛИ ЗА ПОГОЛЕМО УЧЕСТВО НА
ЖЕНИТЕ ВО ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР

П

ромовирање на модели за поголема инволвираност на жените професионалци како еден
предуслов за подобрување на успешноста на
компаниите и развојот на енергетскиот сектор беше
поттик Асоцијацијата на здруженија на инженери –
Инженерска институција на Македонија и ЕВН Македонија да ја организираат меѓународната конференција „Women in Energy - Initiative to promote greater
participation and involvement in energy sector“ (Жените во енергетиката – иницијатива за промоција за
поголема партиципација и вклучување во енергет-

скиот сектор). Конференцијата се одржа на 5-ти јуни
годинава во хотел „Мериот“ во Скопје. На оваа меѓународна конференција, со воведни предавања на
странски експерти, панел сесии и интерактивни дискусии, учестуваа многу професионалци кои работат
во секторот енергетика, експерти и претставници на
универзитетите, на бизнис заедницата, регионални
и меѓународни организации, професионални организации и државни институции. 
http://win2017.engineer.org.mk/

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
НА ХЕМИЧАРИТЕ

МЕСЕЦ НА НАУКАТА
На иницијатива на Турското хемиско друштво, од 12-14 октомври 2017
година, во хотелот „Александар Палас“ во Скопје ќе се одржи East-West
Chemistry Conference што се организира за прв пат. Сојузот на хемичарите
и технолозите на Македонија со задоволство ја поддржа и ја прифати
оваа иницијатива и ќе биде нејзин коорганизатор.
Хемијата како централна наука има огромна улога во напредокот на
општеството. Од нови синтетички методи, нови лекови, полимери, развој
на нови материјали до истражување на механизмите што се одвиваат во
живите организми, хемијата игра незаменлива улога. Конференциите се
секогаш платформи за размена на идеи, научен развој на младите научници и востановување на нови соработки. Се очекува дека и овој пат ќе има
трудови од сите области на хемијата и сродните науки а особено на оние
што се во врвот на научниот интерес денес, како што се нанотехнологијата,
бионаноматеријали итн. Се очекува конференцијата да биде интередисциплинарна платформа што ќе биде од корист за сите гранки на хемијата.
Целта на оваа меѓународна средба е да се востановат високи научни
стандарди и се очекува дека ќе биде единствена можност за научниците
од различни области од хемиските дисциплини да разменат и иницираат нови идеи за соработка. Ќе бидат поканети пленарни предавачи од
поголем број земји во регионот, но и многу пошироко. Дополнителни информации за овој научен собир може да се добијат на веб страната http://
ewcc2017.org/.
Треба да се истакне дека ова се очекува ќе биде најголемиот собир на
хемичарите и технолозите во нашата земја по организацијата на ICOSECS
5 (5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East
European Countries) што се одржа во септември, 2006 година во Охрид. 

Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија ќе
биде координатор на манифестацијата „Месец на науката“, која ќе се одржи во ноември годинава. Целта е популаризација на природните науки и е наменета за сите
ученици од основните и средните училишта во Република Македонија и наставниците што предаваат природни
науки, физика, хемија, биологија и географија. Активностите во рамките на овој настан опфаќаат научно-популарни предавања, изложба и натпревар во изработки,
демонстрации и експерименти, работилници за изведување на експерименти и други активности со учество на
учениците и наставниците, а се отворени за поширок аудиториум на заинтересирани граѓани, добронамерници,
посетители, родители, студенти... Најдобрите ученици на
натпреварот за демонстрации и експерименти добиваат
дипломи и награди.
Информациите за настанот ќе бидат објавени на веб
страницата на Сојузот на хемичарите и технолозите на
Македонија http://www.sctm.mk/
Минатата година, за прв пат се организираше оваа
манифестација во организација на Друштвото на физичарите на Македонија и во заедничка организација со
учество на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ), Друштво на биолози на Р. Македонија
(ДБМ), Македонско астрономско друштво (МАД), Македонско географско друштво (МГД), Скопско астрономско друштво (САД), Природно-математичкиот факултет
(ПМФ) и Skopje City Mall. 
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МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

МАКЕДОНИЈА – ДОМАЌИН НА
16-та МЕЃУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА
ГЕОТЕХНИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ
Македонската асоцијација по геотехника ја организира 16 -та европска Дунав конференција за
геотехнички инженеринг. Конференцијата ќе се
одржи во јуни 2018 година и ќе се разговара за
методите за проценка на опасност, проценка и
управување со ризици во геотехничкиот инженеринг, параметри и модулирање, јачина на геотехнички предвидувања, управување со ризик,
менаџирање на ризик во градежништво, поправка и одржување на геотехнички конструкции и
геотехнички кодови и дизајн методи.
Оваа Дунав европска конференција, прв пат, се
одржала во далечната 1964 година во Виена од
страна на австриското Здружение на инженери
и архитекти, со своите гранки за геотехнички
инженеринг. На конференцијата учествувале
инженери од држави од Источна и Западна Европа, по должината на регионот Дунав, со цел
ментално, културно, економско и научно обединување. Во оваа конференција, денес, учествуваат 20 земји, а вклучени се и Русија и Турција
од историски причини. 

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ
ИНЖЕНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

К

омората на овластени архитекти и овластени
инженери на Република Македонија (КОАИ) ги
обединува сите инженерски струки во Република
Македонија и претставува единствена овластена
институција која издава овластувања на архитектите
и инженерите од Република Македонија, од аспект на
нивните професионални компетенции.
Во Комората членуваат повеќе од 7000 инженери и
архитекти од кои 3100 активно ги користат своите
овластувања.
Комората членува во Европскиот Совет на Инженерски
Комори (ECEC), во Светската Федерација на Инженерски
Организации (WFEO) и Инженерската Иницијатива за
регионална соработка (IIRS).
Комората има 12 професионални одделенија за секоја
инженерска струка, прикажани подолу редоследно
според префиксот на издадените овластувања:

 Одделение на урбанисти и планери

ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ НА КОМОРАТА СЕ:

 Одделение на архитекти

 Континуиран професионален развој на своите

 Одделение на градежни инженери
 Одделение на машински инженери

членови преку организација на обуки,

 Издавање и продолжување на овластаувања за

домашни и странски инженери и архитекти

 Одделение на електроинженери

 Издавање на стручно списание ПРЕСИНГ

 Одделение на сообраќајни инженери

 Нострификација на странски проекти

 Одделение на инженери по геологија и геотехника

 Подршка на стручни инженерски здруженија во

 Одделение на инженери за животна средина
 Одделение на геодетски инженери

државата

 Организирање на семинари, конференции и

други стручни настани

 Одделение за инженери по заштита при работа и

противпожарна заштита

 Одделение на технолози и металурзи
 Одделение за енергетска ефикасност и
 Комисија за потврдување на странски овластувања

Повеќе детали, вклучително и програмата на работа
на Комората за 2017 година на

www.komoraoai.mk

