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ВОВЕДНИК

Ч

овечкиот живот е краток во споредба со она што треба да се каже или да се напише за една организација што опстојува 70 години во нашата Македонија, во
услови кога живеењето во денешнината и она што било само еден миг пред тоа
е тектонска промена. Затоа предизвикот е голем за нас, како генерација која со пишана реч треба да го одбележи овој јубилеј.
Дали навистина ќе успееме со ова дело да направиме спој помеѓу минатото и сегашноста? Каде ќе се отслика нашата визија за иднината?
Дали ќе ги оствариме нашите заложби да ги донесеме на едно место мислењата и
идеите на сите членки на Инженерската институција на Македонија, создавајќи услови за меѓусебно препознавање и отвoрајќи можности за мултидисциплинарна соработка?

Христина Спасевска,
Претседател на Инженерската
институција на Македонија

Дали ќе овозможиме, преку мислењето на струковите организации, како професионалци со интегритет што треба да носат стратешки одлуки и имаат визионерство, директно да влијаеме врз целокупниот развој на државата, особено во сферата на образованието, науката и новите технологии?
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.
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ПРЕДГОВОР

К

ога се одбележува јубилеј 70 години од формирањето на Инженерската институција на Македонија, првата мисла што ја имаме на ум
е процесот на еден инженерски проект, односно петте фази на проектирање. Првата: кој е проблемот, дали некој претходно му пристапил и
кои ограничувања треба да се земат предвид? Втората: кои се можните
решенија, разгледување на различните идеи за да се одбере најдобрата.
Третата: планирање со изготвување дијаграм и листа на неопходни материјали. Четвртата: реализација со следење на поставениот план за да се
креира решение кое се тестира. И петтата: подобрување на решението со
анализа на тоа што функционира, што не функционира, што би требало да
се направи да функционира подобро и модификација на проектот за да
биде подобар. Секако, постојат безброј варијации на овие фази, кои во
практиката се остваруваат со тимска работа на инженери од различни
профили. Секој го дава најдоброто од себе во сферата на својата тесна
специјалност.
Во процесот на инженерско проектирање се вплетуваат трите главни
гранки: науката, инженерството и технологијата, кои меѓусебно се надополнуваат и влијаат една на друга. Науката е основа на знаењето на физичките и природните процеси, инженерството е примена на знаењата
за да се проектира, гради и одржи технологијата, додека самата технологија е основа на знаењето, системите, процесите и ја обликува формата
произлезена од инженерството.
Науката трага по природните појави и нивните физички карактеристики, инженерството трага по решенија за социјалните проблеми, потреби
и барања, а технологијата се користи за опишување на речиси сè што е
направено од човекот за да се најде решение за проблемот или да се задоволат потребите.

Грозде Алексовски,
во име на Управниот одбор на
Инженерска институција на Македонија
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Науката ги менува пристапите – научните методи со сознанија добиени
преку експерименти или студии од долгогодишни набљудувања – за да се
генерира ново знаење. Инженерството ги користи променетите пристапи за да создаде и процени нови решенија и технологии. Додека, технологијата произлегува од самиот процес на инженерството.

Инженерска институција на Македонија

И конечно, научните сознанија може да користат и за идни предвидувања. Инженерството се стреми кон изнаоѓање најдобри решенија во согласност со дадените ресурси и ограничувања, за технологиите да го дадат сето она што е направено од човекот за да се
пополнат сите недостатоци во неговите потреби и желби.
Инженерството, науката и технологиите имаат влијание и на
општеството, но истовремено се и зависни од развојот на општеството и општествените случувања. Човековите вредности, потреби
или проблеми, многу често наметнуваат прашања коишто треба
да бидат предмет и цел на истражување на
научниците за да бидат решени од инженерите со примена на најновите технологии.
Во исто време, технологиите коишто се
производи на науката и инженерството, во
голема мера влијаат и на промена на човековата култура.

младите колеги сакаме да им порачаме дека само со интегритет,
заедништво и соработка на инженерите од сите профили ќе бидат
успешни во вистинската смисла, за што ние, во Инженерската институција на Македонија, секогаш сме се залагале.
Потврда дека сме дејствувале во вистинската насока, со вистински заложби, сведочи опстојувањето на нашата организација веќе
7 децении, а признанието „Повелба на Република Македонија“ доделено од Претседателот на Република Македонија дава поттик да
реализираме уште многу проекти.

За промоција на иновативната мисла и на
претприемништвото кај сите инженерски
профили, за предлагање мерки за подобрување на условите за научните и апликативни истражувања, како и за интернационализација на инженерството во Македонија,
пред 70 години е формирано Друштвото
на инженери и техничари, чијшто денешен
наследник е Инженерската институција на
Македонија.
Со ова монографско издание на ИМИ се
обидовме да оддадеме поклонение на сите
наши колеги, кои ги поставиле темелите на
инженерското образование и наука, оставиле организација којашто е етаблирана
и препознатлива дома и во странство. На
5
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Признание „Повелба на Република Македонија“

А

социјацијата на здруженија на инженери – Инженерската
институција на Македонија ја доби „Повелбата на Република
Македонија“ од претседателот на Република Македонија, д-р
Ѓорге Иванов, по повод 70 години од основањето. Иницијатива за
доделување на ова највисоко национално признание на ИМИ поднесе Комората на овластени архитекти и овластени инженери на
Република Македонија.
Повелбата, претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, ја врачи на 10.11.2016 година во „Вила Водно“, каде што присуствуваа претставници на членките на ИМИ, ректори и декани, носители на Инженерскиот прстен, претставници на компании и други
видни гости.
Според претседателот Иванов, Повелбата на Република Македонија „ќе биде мотив повеќе за натамошно успешно творење во своите области на сите членови на Асоцијацијата и ќе биде и импулс за
натамошен развој и афирмација на македонското инженерство и,
воопшто, македонската наука“.
Од името на 20-те здруженија, кои ја сочинуваат Инженерската
институција на Македонија, се заблагодари д-р Христина Спасевска, претседател на Инженерската институција на Македонија. За
неа, признанијата значат потврда за минат труд, но претставуваат
поттик и одговорност да се продолжи понатаму во создавањето нови
вредности.
Инженерската институција во изминатите 70 години секогаш била, е
и ќе остане единствена професионална, неполитичка и непрофитабилна организација, која преку своите здруженија и сојузи ги обединува инженерите практичари и инженерите научници во Република
Македонија.
7
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Д-р Ѓорге Иванов: Повелбата на Република Македонија
– мотив за успешно творење

„К

ако и речиси секоја човекова творба и креација, и науката е вредносно
неутрална. Но, целите за кои се користи науката најчесто не се вредносно неутрални. Сведоци сме дека науката и технологијата можат да
се користат за градење мир, развој и благосостојба, но и да се злоупотребат за
разградување на општествените и на еколошките системи. За унапредување
на квалитетот на животот, но и за уништување на животната средина.
Денес, кога светот го одбележува Меѓународниот ден на науката посветена на
мирот и развојот, ние во Република Македонија имаме можност да се потсетиме на македонскиот придонес кон овие универзални благородни цели.
Оваа, 2016 година, во која славиме четврт век од независноста на Република
Македонија, е збогатена со многу јубилеи. Еден од нив е и 70-годишнината од
воспоставувањето на Инженерската институција на Македонија.
Дозволете да ја искористам оваа пригода да им се заблагодарам на сите поранешни и сегашни генерации членови на Инженерската институција. Сите
тие со својот ангажман 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 ѝ 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 епоха
на нови пронајдоци, но и на нови предизвици, толку повеќе се зголемува и
потребата за компетентен и компетитивен научен кадар. Не е доволно
Македонија да биде само корисник
на научните пронајдоци и техничките
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решенија од светот. За да можеме 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. Ќе ви дадам само
два примера.
Како претседател на Република Македонија, секоја година ја имам честа да
им врачам инженерски прстени на најдобрите студенти од техничките факултети. Со тој чин симболично ги внесувам и поврзувам со нивниот научен и
инженерски повик. Воедно, веќе шест години по ред ја доделувам наградата
„Најдобар млад научник“ на млади луѓе кои се занимаваат со наука и со научни истражувања. Млади луѓе кои веќе постигнале конкретен резултат во
нивната област.
Овие млади научници и инженери не се само идни членови на Инженерската институција на Македонија. Тие се и идните градители на напредокот и на
благосостојбата на Македонија. Но, не смееме да се задоволиме само со ова.
Доколку сакаме да држиме чекор со светските развојни трендови и да станеме генератор на образовна и креативна научна и инженерска сила, ние мора
уште повеќе да ги поттикнуваме и да ги охрабруваме студентите и младите
научници од различни научни сфери. Мора да направиме сè, младите научници и инженери да ги заземат своите места
во образованието, институциите, компаниите. Мора да им помогнеме да се вклучат во
највозбудливата епоха на развој, иновативни
пронајдоци и креативни решенија.
Верувам дека Повелбата на Република Македонија ќе биде мотив повеќе за натамошно
успешно творење во своите области на сите
членови на Асоцијацијата. Верувам дека ќе
биде и импулс за натамошен развој и афирмација на македонското инженерство и, воопшто, македонската наука.”

Инженерска институција на Македонија

Д-р Христина Спасевска:
Потврда и поттик
кон нови вредности

„П

ризнанијата 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. Таа овозможува, инженерите, преку своите струкови здруженија, на едно место, да ги истакнат своите ставови и
заложби. Предизвиците се големи - поквaлитетно образование, светски препознатлива наука, изградба на нови стратешки објекти - патишта,
фабрики и електрани, енергетски ефикасни згради, подобри закони,
создавање услови за задржување на младите инженери, кои несомнено се конкурентни на меѓународниот пазар на трудот. Со сигурност, овие
предизвици бараат широк фронт на истакнати личности, со инетегритет и
визија, кои преку мултидисциплинарна соработка ќе го трасираат патот на
напредокот и успешноста.
Со текот на годините, следејќи ги општествените промени, Инженерската
институција на Македонија претрпела повеќе трансформации, нови обликувања и насочувања. Имала различни називи, но иста мисија и визија.
Различни дејци, но ист правец на раст и развој. И секогаш била и ќе остане - единствена професионална, неполитичка и непрофитна организација
којашто преку своите здруженија и сојузи ги обединува инженерите, прак-

тичари и научници во Република Македонија. Впрочем, за неа несомнено
треба да кажуваат делата, затоа што без нашата организација не постои
можност да се опише целокупната градителска традиција и интелектуално-материјалниот придонес во професионалното инженерско моделирање на македонската државност.
Кога станува збор за нашите меѓународни активности, ќе се повикам на
зборовите на претседателот на Европската асоцијација на инженерски
организации, господинот Жозе Виера, искажани во честитката по повод
Јубилејот и доделувањето на Повелбата. Тој вели: „Вклучувањето на Инженерската институција на Македонија во Европската асоцијација е од
големо значење затоа што таа директно придонесува во реализирањето
на нашата паневропска политика за мобилност и професионално признавање на инженерските квалификации, а со тоа и во исполнувањето на нашите европски цели“.
На денот кога се доделува Повелбата од страна на Претседателот на Република Македонија, би сакала да нагласам дека ова е, всушност, признание:,
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-

на македонските компании, без чија поддршка не
можеме да ги остваруваме нашите активности.

Благодарност до Комората на овластени инженери и
овластени архитекти за партнерството во низата активности, меѓу кои е Признанието Инженерски прстен,
но и за тоа што ја согледа важноста на нашата организација и даде иницијатива за доделување на оваа Повелба.
Искрено се надевам дека за многубројните членови на
Инженерската институција на Македонија низ времето
ќе важи мислата на големиот Никола Тесла: „Да оставиме иднината да зборува за вистината и да даде оценка за секој, според неговите дела и достигнувања. Ако
сегашноста е на сите, иднината за којашто навистина
сме работеле е само наша!““

-

на сите поранешни претседатели на Инженерската институција, дел од нив присутни овде, за нивното залагање да опстои
оваа голема мултидисциплинарна асоцијација;

-

на сите претседатели и членови на здруженијата, за спроведување значаен број активности – конференции, симпозиуми,
дебати со цел да се истакне инженерската мисла и да се зајаке
меѓусебната соработка;

-

на универзитетите – Свети Кирил и Методиј, Свети Климент Охридски и Гоце Делчев и на нивните технички факултети, коишто
во изминатиот период дадоа сестрана поддршка на нашата организација во промовирање на инженерството кај младите;

-

на носителите на инженерскиот прстен, кои преку сопствениот
успешен пример ги поттикнуваат младите инженери за професионално усовршување, но и ни укажуваат кои се нивните потреби за непречено да творат и да бидат најдобри;
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ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ИНЖЕНЕРСКАТА
ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДOНИЈА
ЧЛЕН 1
Постојните членки на Институцијата на Инженерско-научните друштва и
сојузи на Република Македонија:
1.

СОЈУЗ НА АРХИТЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА

2. СОЈУЗ НА ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
3. СОЈУЗ НА МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
4. СОЈУЗ НА ГЕОДЕТСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
5. СОЈУЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
6. СОЈУЗ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
7.

СОЈУЗ НА РУДАРСКИ И ГЕОЛОШКИ ИНЖЕНЕРИ НА
МАКЕДОНИЈА

8. СОЈУЗ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
9. СОЈУЗ НА ТЕКСТИЛНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
10. СОЈУЗ НА МЕТAЛУРЗИ НА МАКЕДОНИЈА
11. СОЈУЗ НА ХЕМИЧАРИ И ТЕХНОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА
12. СОЈУЗ НА ИНЖЕНЕРИ ПО ШУМАРСТВО, ДРВНА ИНДУСТРИЈА И
ПРЕРАБОТКА НА ДРВО НА МАКЕДОНИЈА
13. ДРУШТВО ЗА ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА НА МАКЕДОНИЈА
14. ДРУШТВО ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ И ОСВЕТЛИТЕЛНА ТЕХНИКА НА
МАКЕДОНИЈА
15. ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, АВТОМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА НА МАКЕДОНИЈА
16. ДРУШТВО НА ТЕРМИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА
17. ЗДРУЖЕНИЕ НA ЕНЕРГЕТИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА
18. ДРУШТВО НА БИОМЕДИЦИНСКИ ИНЖЕНЕРИ
19. МAКЕДОНСКО ГЕОЛОШКО ДРУШТВО
во кои се зачленети и индивидуални членови, се договорија да
го продолжат здружувањето како национално научно-стручна и
стручно професионална Инженерска институција на Македонија (во
понатамошниот текст: ИМИ).
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ЧЛЕН 2
Конститутивниот состав, седиштето и атрибутите на правното лице ИМИ
се пренесуваат од Институцијата на инженерско-научните друштва и
сојузи на Република Македонија. Со тоа, ИМИ е во целост и во секој
поглед правен наследник на досегашната Институција на инженерсконаучните друштва и сојузи на Република Македонија и сопственик на
целокупниот нејзин движен и недвижен имот, како и на сите права и
обврски.
ЧЛЕН 3
Се задолжува Управниот одбор на Институцијата на инженерсконаучните друштва и сојузи на Република Македонија да подготви
Генерално собрание на Институцијата на инженерско-научните друштва
и сојузи на Република Македонија, кое истовремено ќе биде Собрание на
континуитет на ИМИ.
ЧЛЕН 4
Седиштето на ИМИ ќе биде во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр.14а, п.фах 139
во Домот на ИМИ.
ЧЛЕН 5
Определбите на овој договор да се пренесат во Статутот на
Инженерската институција на Македонија, кој ќе биде усвоен на
Собранието определено со член 3, а кое ќе го сочинуваат по двајца
избрани претставници од членките.
ЧЛЕН 6
Договорот стапува на сила од денот на потпишување на најмалку 5 (пет)
членки, кои истовремено ќе бидат основачи при регистрација на ИМИ
пред надлежниот суд.

Инженерска институција на Македонија

Инженерска институција на Македонија е асоцијација на здруженија на инженери и стручни сојузи. Таа е непрофитна, невладина и вонпартиска
организација на волонтери што ги здружува сите профили на инженери во Република Македонија за нивна соработка, размена на идеи и знаења.
По повод 70 години од основањето на Инженерска институција на Македонија, како стручно и научно-истражувачка организација, нејзините членки ја
донесуваат следнава:

ДЕКЛАРАЦИЈА
за заедничко дејствување во стимулирање и координирање на развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини
Со потпишување на ДЕКЛАРАЦИЈАТА, членките на Инженерска
институција на Македонија, согласно своите потреби и можности, се
обврзуваат да:
- дејствуваат согласно стратешките интереси на членовите и за
инженерската интелигенција во целост;
- го стимулираат и координираат работењето и развојот на членките во
подрачјата на својата дејност;
- ја промовираат инженерската професија;
- го поттикнуваат и помагаат пренесувањето и примената на нови
научни знаења во областите на инженерството, како и подобрување на
иновативната мисла и претприемништвото кај инженерите;
- градат заеднички ставови и предлагаат политики за образованието на
инженерите согласно европските стандарди;
- предлагаат политики за препознатливост на инженерските
компетенции што овозможува рамноправен статус на меѓународно
ниво;
- ги спојуваат идеите и ставовите на инженерите практичари и
инженерите научници и иницираат проекти за подобрување на
околината во која живееме;
- ја подобрат улогата на инженерите во општеството и создаваат услови
за квалитетен инженерски подмладок;
- ги поддржуваат и наградуваат најдобрите дипломирани инженери во
Република Македонија;
- го поттикнуваат професионалното усовршување на младите инженери;
- фаворизираат концепт на мултидисциплинарна соработка во новите
технологии;
- градат меѓународна соработка со слични институции;
- соработуваат со стопанството за да се обезбеди технолошки развој на
Република Македонија;
- соработуваат со високообразовни и научни институции за
зголемување на научната препознатливост во светски размери.

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

Скопје, 21.10.2016
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Историски развој на Институцијата

„Она што најмногу

го забавува
човековиот
напредок е
незнаењето ,
Никола Тесла

“

1920 |

Различни називи, иста мисија и визија. Различни дејци, ист правец на раст и развој. Во изминативе 70 години, Инженерската институција на Македонија променила многу во своето функционирање. Доживеала разни трансформации,
обликувања и насочувања. И секогаш била, е и ќе остане - единствена професионална, неполитичка и непрофитабилна организација која преку своите здруженија и сојузи ги обединува инженерите практичари и инженерите научници
во Република Македонија. Треба малку да се напише, но многу да се каже. Затоа што не постои простор во кој ќе се
опише целокупната градителска традиција и интелектуално-материјален придонес во професионалното инженерско
моделирање на македонската државност. Историски, според документи со кои располага денешната Инженерска
институција на Македонија, здружувањето на македонските инженери во професионална организација датира од далечната 1946 година, кога на 25 декември, било формиранo Друштвото на инженерите и техничарите на Македонија
(ДИТМ).
Претходно, информациите говорат дека во далечната 1920 година е формирана Секцијата Скопје на Здружението на
југословенски инженери и архитекти (Удружења југословенских инжењера и архитеката). Ова здружение престанало
да постои со овој назив во 1939 година, кога на годишно собрание во Нови Сад, во Србија е преименувано во Сојуз
на инженерските друштва на Кралството Југославија.

1925 |

Во 1925 година, во Скопје се одржува собрание на „Здружението на инженери и архитекти на Кралството на Србите,
Хрватите и Словенците“, каде се дебатирало за „Сообраќајните патишта и сообраќајот со акцент на јужните краеви“ и
„Рударските истражувања во јужните краеви“. На ова Собрание е воведена пракса да се донесуваат резолуции, кога
се донесени и резолуции за сообраќајот, за извршувње на државните технички работи, за мерките за унапредување
на градежните дејности, за електрификација на железницата и на земјата. Од нредните година, инженерите секогаш
дебатирале за положбата на инженерите и архитектите во државната и самоуправната служба.

1940 |

Во мај 1940, во Скопје, се организира првото собрание на новиот Сојуз, со кое претседава Боривој Гуричиќ и во „Генералната резолуција“ на „СИД“ се говори за штетите по политичката и стопанската состојба, последици на слабата и
еднострана примена на законските прописи. Крајот на војната значи и обновување на активностите на Асоцијацијата,
„каде обновувањето на фабриките, обезбедувањето технички решенија и обновувањето на оштетените механички
постројки во фабриките се значајни при обновата на Македонија“.
По ослободувањето на Македонија се раѓа иницијатива за формирање Друштво на инженери и техничари на Македонија (ДИТМ). Оваа иницијатива ја дава дипломираниот електроинженер Ѓорѓи Василев (министер за индустрија и
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рударство на Македонија), инж. Александар Гаревски (помошник министер за индустрија и рударство), Киро Георгиевски – Дејан - дипломиран инженер, потоа техничар Илија Брашнарски, Иван Талев - геометар, инженер Шкартов,
Кирил Жерновски - дипломиран инженер, Димитар Караџов - дипломиран инженер, техничар Ванчо Андреев, дипломиран инженер Лазар Симов, дипломиран инженер Пенчо Зафиров, дипломиран инженер Димитар Теохаров и
други...

1945 |
1951 |
1956 |

1962 |

1964 |
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Друштво на инженери и техничари на Македонија е формирано во мај 1945 година, во кое постоеле месни подружници (како основни единици) и стручни секции за одредени стручни прашања. Наредната година се одржува
Собрание на македонските инженери и техничари, со задача да се соберат професионалните технички сили и да се
мобилизираат во обнова на земјата, да се унапредат професионалните и научни познавања и вештини, да се популаризира науката и техниката, да се поддржат владините тела при решавање заеднички проблeми и да се соработува со
тогашната Трговска Конфедерација на Унии и други за изградба на општеството.
Подружниците, во 1951 година, прераснуваат во републички струкови друштва на инженерите и техничарите. Девет
години подоцна, овие друштва прераснуваат во републички стуркови сојузи на инженери и техничари. До 1952 година, вкупниот број на членови на Здружението изнесува 545 инженери и техничари, регистрирани во 9 организации.
Во 1956, ДИТМ се преименува во Сојуз на инженерите и техничарите на Македонија (СИТМ). Во 1960 година, републичките струкови друштва на инженерите и техничарите се формираат како републички струкови сојузи на инженери и техничари. Прв претседател на Сојузот бил дипломираниот инженер Ѓорѓи Василев.

Во овој период функцонира и Суд на честа, кој до полн израз доаѓа во 1962 година, при „појава на разни дефермации
кај инжењерите и техничарите кои извршувале хонорарни работи, при што ги злоупотребиле службените функции“.
Сојуз на инженерите и техничарите на Македонија издавал билтени по посебни струки, кои служеле како гласило за
прикажување на општествениот труд на Сојузот и организацијата. Биле печатени Билтен на Сојузот на инженерите и
техничарите на Македонија, Билтен за градежништво, Билтен за рударство и металургија, Билтен за земјоделство и
шумарство, Билтен за хемија и технологија, Билтен за електромашинство и Билтен за текстил, уредувани од страна
на Боро Равњански.
Во 1964 година, на 11 и 12 октомври, во Македонија се одржува Шестиот вонреден конгрес на Инженерите и техничарите на Југославија. Со него претседателствувал Милан Ивановиќ, дипломиран инженер, кој потенцирал дека овој
конгрес се разликувал од сите останати одржан пет конгреси. „Шестиот вонреден конгрес на инженерите и техничарите на Југославија по својот карактер се разликува од нашите досегашни конгреси. Во изминатиот период одржав-
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ме 5 конгреси на кои доминира научно-стручната проблематика, а организационата проблематика секогаш била од
секундарно значење. Централниот одбор на Сојузот одлучи да го свика овој вонреден конгрес на кој, во основа, ќе
се дискутира и ќе се донесат заклучоци за проблемите на организацијата и методите на работа на сите наши организации“. На овој настан е донесен нов Статут на организацијата и се дефинирани Централен одбор, Извршен одбор и
Надзорен одбор.

1991 |
1994 |

Врз основа на основната порака за зачувување и трансформација, се оживува Сојузот на Инженери и Техничари на
Македонија (СИТМ) на 13-то Изборно Собрание во декември 1991.
Со овој назив останува до 24.12.1994 година. Наредната година се одржува Годишна конференција на Институцијата
на инженерско-научните друштва и сојузи на Република Македонија. Со оваа конференција претседателствува професор Георги Димировски, а една од суштински важните определби гласи: „Ниту еден од законите, законските одредби и прописи не треба да се донесуваат и важат доколку при нивното подготвување и донесување не биде соодветно
учество на ИИНДС на РМ, односно инженерите“.
Од 1994 година до 26.12.1998 година го носи називот Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија (ИИНДСМ).

1996 |

Во 1996 година, на Златниот јубилеј 50 години Друштвото на инженерите и техничарите/Сојузот на инженери и техничари/
Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија е промовиран и првиот број на Инженерство.
Издавачко-уредувачкиот одбор, на седницата на 4.12.1995 година, нотира дека „Списанието на Институција на инженерско
научни друштва и сојузи на Република Македонија се утврдува со содржински профил на интердисциплинарно и трансдицсиплинарно стручно-научно списание за инженерско-технолошко творештво со горенаведениот наслов „Инженерство –
списание за инженерско творештво и технологија (англиска транскрипција: ENGINEERING - Journal of Engineering Creation
and Technology) ќе претставуваат основа за неговата меѓународна препознатливост.
„Врз основа на основната порака за зачувување, трансформација и оживување на Сојузот на Инженерите и Техничарите на Македонија (СИТМ) од 13то Изборно Собрание во декември 1991, а со почит кон неговата веќе тогаш
45-годишна историја, почнувајќи од Друштвото на Инженерите и Техничарите (ДИТМ) во 1946, уште по првите неколку месеци, во централно место и на
студиозно испитување беше поставена иницијативата за концептуализација
на идната Институција на инженерските здруженија во која се трансформира
Сојузот на Инженерите и Техничарите на Македонија. Се покажа дека беше
потребна повеќе од двегодишна работа со периодично-повремени дебатни
расправи на рамништа на заеднички заседанија на сите актуелни раководства – на Сојузот и на неговите конститутитивни Сојузи и Друштва – за со
консензус да се постигне целосна согласност за трансформацијата во Институција на Инженерско-научните Друштва и Сојузи на Македонија, која остана интелектуално, духовно и прагматски инкарнирана во ДЕКЛАРАЦИЈАТА,
донесена заеднички од сите актуелни тековни раководства. Тогаш тековните
раководства на Сојузот на Инженерите и Техничарите на Македонија и на
Друштвата и Сојузите..., во моментот на завршниот конституитивно-промо-

17

Инженерска институција на Македонија

тивен чин на транзицијата на Сојузот на Инженерите и Техничарите на Македонија во Институција на инженерско
научни друштва и сојузи на Република Македонија (препуштени на себе ама и ослободени од секакви стеги) – може
да се каже без претерување – само со силината и угледот на своите професионални личности и на својата инженерската етика извршија работа од историски значај, обезбедувајќи нивната интегративна асоцијација од посебен
и особен општествен и државен интерес да не попадне во никаков вид на правен или суштински прекин во континуитетот. Едновремено, тие го обезбедија континуитетот во смисла на правниот легалитет на дејствувањето во тек
на развојот и созревањето за чинот на транзиција (а, секако не – на континуитет во смисла на концепција), бидејќи
оваа Институција денес се темели врз професионално-сталешка концепција и израснува од влијанието на науката
и технологијата како фундаментален промотор на развојот во современите технологизирани општества на Европа,
а како таква, може да биде еден од гарантите за неинфериорна иднина на нашата земја. Градителската способност и
етиката на инженерите не им допушта да прифатат дека Република Македонија, иако малечка и со скромни ресурси
и во средиштето на регион каков што е Балканот, има иднина и перспетива само како трговска и градинарска земја, а
не и како современа техничко-технолошки напредна земја во интегративните процеси на современа Европа“.
Продолжувајќи ги несебичните напори на раководството за сочувување на Сојузот на Инженерите и Техничарите на Македонија во периодот 1990-91 на драматичен пресврт, кој одбележи крај на една држава и раѓање на независна суверена
Република Македонија, првото од постигнувањата 1992-94 е токму дефинитивното сочувување на Сојузот на Инженерите
и Техничарите на Македонија со сите негови сојузи и друштва и нивно доведување во сигурен повторен подем како јавна
Институција на инженерите со сите нејзини конституитивни струкови сојузи и инженерско-научни друштва.

На Денот на Инженерите на Македонија, во април 1994, преку пригодна свеченост и промовирање на новиот Конституционен Статут, тековните претставници и раководствата на Друштвата и Сојузите и на Сојузот на Инженерите и Техничарите на Македонија ги изложија своите иновативни идеи, нови определби и конституитивни решенија
пред судот на научно-стручната и општествената јавност во земјата, а исто така и пошироко – преку постоечките
и нововоспоставените меѓународни комуникации. И Декларацијата и Конституциониот Статут јасно и прецизно го
дефинираа трансформирањето на Сојузот на Инженерите и Техничарите на Македонија во неполитичка и непрофитна Институција на инженерско-научни друштва и струкови сојузи како нивна асоцијативна организација. Таа, токму
според својата стручна и сталешка суштина, претставува институција на неполитички и непрофитни професионални
организации за инженерство, наука и технологија од невладин и јавен карактер, ама ....токму од истата суштина – исто
така и од посебен општествен интерес и статус.
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На 21.12.1994 година се одржува двојствено собрание – Отчетно-завршно на Сојузот на Инженерите и Техничарите на Македонија и Изборно-конститутивно на Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република
Македонија во Охрид. Со ова, без правен прекин и во констинуитет, е продолжена професионалната научно-стручна
асоцијативна организација на инженерите на Македонија. На ова Собрание е донесен Статутот на Институција на
инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија, каде се дефинира како асоцијативна организација
на инженерската интелигенција со неполитички и непрофитен карактер.
Со гордост истакнуваме дека во тек на 1992-95 најголемиот број наши инженерски здруженија го постигнаа своето, соодветно, меѓународно признавање и прием во светските федеративни асоцијации како национални организации-членки под уставното име на Република Македонија и ги остварија првите меѓународни инженерски научно-стручни симпозиуми во суверената земја. И повеќе од тоа, беше потпишана и првата билатерална меѓународна
спогодба за рамноправна партнерска соработка, едновремено, на нашиот јазик и на јазикот на еквивалентната национална асоцијација во Република Бугарија.
05.12.1995 - Списанието на Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија се утврдува со содржински профил на интердисциплинарно и трансдисциплинарно стручно-научно списание за инженерско-технолошко творештво со наслов „Инженерство – списание за инженерско творештво и технологија) и покуса
верзија „Инженерство - Engineering) со кратенките СИТТ-JECJ (Journal of Engineering Creation and Technology) ќе
претставуваоснова за неговата меѓународна препознатливост
„Ниту еден од законите, законските одредби и прописи не треба да се донесуваат и важат дотолку при нивното подготвување и донесување не биде соодветно учеството на Институција на инженерско научни друштва и сојузи на
Република Македонија, односно инженерите“. (Записник од Прво заседание на Годишна конференција на ИИНДСМ,
26.12.1995 година).
Во 1996 година – се одбележува ЗЛАТЕН ЈУБИЛЕЈ, 50 години од постоењето на Друштвото на инженерите и техничарите на Македонија-Сојузот на инженери и техничари на Македонија- Институција на инженерско научни друштва и
сојузи на Република Македонија. „Свечената академија на Златниот јубилеј, според одгласите во јавноста и нескриеното
индивидуално задовослтво на инженерите-учесници, се наметна во јавноста како образец за високоестетски и достоинствен торжествен настан со ненаметливо и едновремено остварени содржини на длабок пиетет кон земјата и нејзините
традиции и целосна признателност за придонесите и творештвото на инженерската интелигенција, а наедно и вечер на
уметничко доживување од висок дострел. Покрај тоа, не е претерано да се каже дека, после децении, тоа беше прва пригода на јавно случување еминенциите на државата да оддадат признание на сите инженери, на инженерското творештво
и неговите традиции во Македонија. После овој настан стана наполно јасно дека силината и креативноста на нашето инженерство се темелат врз градителските традиции на македонските мајстори, кои во себе сублимирале наедно интелект
на архитект-конструктор и вдахновен талент на зограф“, пишува професор Георги Димировски, претседател на Инженерската институција на Македонија во Годишниот прегледен извештај за активностите во 1996 година.

1998 |

1998 година, Европската Научна фондација КОСИ, одржа редовна Годишна конференција во Охрид. Институција на
инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија ги презема сите подготовки за успешно реализирање на оваа конференција во Македонија.
Од 1998 година, на Генералното собрание на Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија
во Охрид, одржано на 26 декември, оваа институција го менува името во Инженерската институција на Македонија.
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Инженерските организации настојуваат да формираат Инженерска комора. За таа цел е донесен документот „Принципи на инженерската етика“, „Статут„ и „Кодекс на инженерската етика на Инженерската комора, „Деловник на
Инженерската комора“ и „Деловник на Професионалниот суд на честа“. Инженерската комора е дефинирана како
„стриктно интересна и професионално-сталешка организација на инженерите чија намена и улога е во целост комплементарна на Институцијата: тоа што значи Институцијата во негувањето и развојот на стручно-научната супстанција на инженерската интелигенција, токму тоа Комората ќе значи во негувањето на професионалната етика и
чувањето на статусно-сталешките интереси и права на инженерите“.

2000 |

Во најновата историја, по 2000 година, Инженерската институција активно продолжува со издавачка дејност, со
меѓународна соработка, реализација на манифестацијата Инженерски прстен, организација на работилници и проекти, формирање и прием на нови здруженија и промотивни активности за градење на имиџот на Инженерската институција на Македонија во Македонија. Во еден од извештаите за работата на Инженерската институција на Македонија, за периодот од 2007 до 2011 година, е нотирано дека „три од четирите изданија кои што директно се поврзани
со манифестациајта Инженерски прстен“ се издадени во зголемен тираж до 35.000 примероци. Овие изданија се
поделени во јавноста заедно со печатените дневни весници Дневник и Нова Македонија“.

2002 |

Прв конгрес на инженерите на Македонија е одржан на 24-26 октомври 2002 година во Струга, под покровителство на Претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски.
„Првиот конгрес на инженерите на Македонија стана реалност! Сакам веднаш да го искажам моето задоволство, што
конечно успеавме во нашето организирано дружење по повеќе од пет децении да вградиме повисока форма на договарање, размена на мисли и идеи и трасирање патишта и насоки за идно меѓусебно поврзување и дејствување“, рече
архитект Трајко Димитров, претседател на Управниот одбор, во своето излагање на тема „Општествено-стручната
организираност на инженерите во постоењето и развојот на инженерската професија во земјата“.

2003 |

На иницијатива на Инженерксата институција на Македонија, во 2003 година, се воведува признанието Инженерски
прстен. Според тогашниот претседател на Институцијата, Горан Марковски, „воведувањето на Признанието Инженерски прстен е полн погодок“.
„Неговото свечено доделување на Плаошник, со редовно присуство на Претседателот на државата, покровител на
ова признание, прерасна во свечен настан со огромна симболика. Со овој чекор, Инженерската институција на Македонија прва го врати знаењето на Плаошник, свето место на македонската образовна дејност“, нотира Марковски
во својот извештај за работата на Инженерската институција на Македонија во периодот 2003-2007 година.
Претставници на Инженерската институција на Македонија учествуваат во работата на состаноците на COPYSSEE
во Букурешт (2007), во Атина (2008) и во Истанбул (2009).

2008 |
2009 |
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Во 2008 година, во соработка со Централно-Европската Иницијатива, се организира работилница на тема „New
Frontiers of Low Cost Photovoltaic Solar Cells 2008“, со научници од шест европски земји.
Во 2009 година, претседателот и Извршниот одбор на Инженерската институција на Македонија, на средба со Генералниот
секретар на ФЕАНИ во Брисел, ја поднесуваат апликацијата за прием на Инженерската институција на Македонија во ФЕАНИ. Истата година, во октомври, претставници на Инженерската институција на Македонија учествуваат во работата на
трилатералната инженерска средба меѓу Македонија, Албанија и Грција, во Кожани, Грција.
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На 01.10.2010 година, Инженерската институција на Македонија, на самитот во Бугарија, е примена како полноправна членка на Европската федерација на национални инженерски асоцијации (ФЕАНИ) Со ова делегацијата,
составена од претседателот на Инженерската институција на Македонија, професор Александар Димитров и потпретседателот на ИМИ, професор Миле Станковски, се избори Македонија да стане 32 членка на Федерацијата. На
ова Собрание, ИМИ се приклучи и кон проектот за издавање европски инженерски пасоши со што се овозможува
патување на инженерите за професионален ангажаман во европските инженерски центри.
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Во 2011 година, на иницијатива на Управниот одбор на Инженерската институција, се формира Институција на млади
инженери на Македонија.
Исто така, мај 2011 година, Цeнтрално-Европската Иницијатива доделува средства за одржување на работилницата
„Low Cost Solar Cells 2011: Opportunities and challenges for green energy“.
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Користена литература за
историјат
Савез инжењера Србија, 140 година
(1868-2008)
Развој и рад организација
инжењера и техничара, Белград,
1971 година, издавачко предузече
„Техника“, страна 87
Списание за инженерско творештво
и технологија „Инженерство“
Прегледен извештај за работата во
текот на 1995

На 4 октомври 2013 година, во Скопје, Инженерската институција на Македонија, успешно, организира Генерално собрание, на кое присуствуваат осумдестина година од 25 држави, кои членуваат во меѓународната федерација
ФЕАНИ – Австрија, Белгија, Бугарија, Швајцарија, Кипар, Чешка, Германија, Данска, Естонија, Шпанија, Финска, Хрватска, Ирска, Исланд, Италија, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Шведска, Србија, Словенија, Словачка,
Обединетото Кралство и од Македонија. На отворањето, гостите ги поздрави претседателот на ФЕАНИ, Фернандез
Алер. На ова Собрание, генералниот секретар ги сумира предлозите за понудениот Стратешки план за на Европската
федерација на национални инженерски асоцијации од 2013 до 2017 година, како што се: да се потврди континуираната валидност на целите, визијата, мисијата и активноста на ФЕАНИ, согласност дека од 2016 година секој член ќе
трба да плати екваливалент од најмалку еден удел, да се одобри проширување на мрежата на ФЕАНИ со земји кои
припаѓаат на поширокиот европски простор, да се разгледа соодветноста и изводливоста за корпоративен раст преку партнерство други европски Инженерски организации и трговски корпорации, да се одобрат споменатите мерки
за комуникација и маркетинг и да се изгласа согласност дека идниот буџет на ФЕАНИ треба да вклучува паушал за
такви активности и да се одобри финансискиот план за наредните години. Стратешкиот план, без забелешки и коментари, е одобрен од гостите.

Ден на инженерите на Македонија
До осамостојувањето на Македонија како независна држава, се празнувал 14 април – сврзан
со Мостот на Неретва и поранешната Југословенска Народна Армија. На одбележувањето на
50-годишнината на Институцијата, за Ден на инженерите се прогласува 29 март и на овој ден
се воспоставува „Пролетен инженерски концерт“ – како што пролетта донесува обновување и
оплодување на животот и природата, така инженерската професија донесува обновување на
квалитетот и оплодување на материјалната база на животот и општеството“. (професор Георги
Димировски, 24.12.1996, Скопје – Годишно Собрание на Институцијата на инженерско-научните
друштва и сојузи на Република Македонија).
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Александар Димитров
2007-2016

Поранешни
претседатели

Универзитетски професор
Технолошко-металуршки факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Горан Марковски
2003-2007
Универзитетски професор
Градежен факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
Инженерството е моториката на цивилизацискиот развој. Умот на човештвото. Неговата творечка клетка. ДНК која во себе ги содржи
упатствата за развој и насоките за функционирање на општеството. Мерка за неговата зрелост.
Инженерството е во вечна симбиоза со нашето битие. Невидлив сопатник без кој патувањето низ времето би наликувало на пат во
место. На едно бескрајно, здодевно, декадентно патешествие. На обеспатен пат без мисловна еротика. Пат испразнет од онаа возбуда
која, како надразнет вулкан, моќно еруптира при секое откривање на непознатото.
Инженерството дава. Дава, но и многу бара. „Непристојно“ многу. Стручна генетика. Целосна посветеност, визионерство, квалитетно
образование. Подразбира постојано учење, здрав општествен амбиент, изградени вредносни критериуми, стопанска развиеност,
континуирана поддршка од надлежните. Неопходна му е и потреба, внатрешен порив и желба за напредок, одговорност, почит.
Самопочит, пред сè.
Инженерството е чувствителен лакмус за детектирање на општествените состојби. Бргу затемнува во услови на материјални и
морални кризи, при негово потценување, маргинализирање, злоупотреба, при деструктивна пенетрација на туѓи елементи во неговото
софистицирано ткиво. А тогаш, ненаучено да се спротивставува на процеси кај кои не може да се постави знак за равенство и кај кои
не постојат услови за воспоставување логичен еквилибриум, тивко се вовлекува во својот ограничен континиум и, оставајќи зад себе
ненадоместливи празнини, често бара излез во некои туѓи векторски светови.
Инженерството, вистинското инженерство, не е настан. Тоа е вечен процес кој никогаш не запира во остварувањето на својата
благородна мисија. Да менува, подобрува, предизвикува, создава. Да ја ослободува човековата мисловна енергија и вешто да ја
преобликува во реалност.
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Трајко Димитров
1999-2003
Дипломиран инженер – архитект, прва генерација на
Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје (1949-1956)
Македонија проект
Пред Втората светска војна имало соработка помеѓу инженерите во
Македонија и уште во тој период тие биле организирани во некој вид на друштво,
што всушност е иницијална каписла за формирање на денешната ИМИ. Но,
тој модел на дружење, како дел од социјалистичиот фронт, веќе е анахронизам.
Како човек не сум статичен, туку демонстрирам индивидуалност, мислење дека
во семејството на оваа инженерска институција треба да се случи реформа
која ќе помогне ИМИ да биде компетентен партиципиент на државата во бројни
сфери на инженерството. Затоа, мора да се направат низа реформи и напори да
се осовремени куќата на инженерите во Македонија. Реформите да се направат
со идеи и размисли во кој правец да се движи ИМИ. Зрели сме за академска
дебата со учество на претставници на државата. Мора, на одреден начин, да ги
позиционираме нашите желби да бидеме составен дел од образовната сфера и
активно да партиципираме во државата. Ние сме врвни професионалци, кои се
здружуват врз база на стекнато образование. Затоа, треба да водиме отворена
дебата за добивање мандат.
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Ѓеорги Димировски
1991-1999
Универзитетски професор
Универзитет во Истанбул

Извршената трансформација на Асоцијацијата на инженерските здруженија во нашата земја кон крајот на минатиот век во Инженерска
институција на Македонија (ИМИ) и подоцна создадената Комора на овластени архитекти и овластени инженери (КОАОИ) нè подготви
организациски за предизвиците пред инженерските професии во новиот милениум на човештвото. Глобалната цел на Инженерската
институција на Македонија да се опфатат сите инженерски кадри и да се поврзат врз дисциплинарна, интердисциплинарна и
мултидисциплинарна кооперативна размена на идеи и споделување на знаењата и соработка за доброто на сите припадници на
струката, а со тоа и за научно-техничкиот напредок на нашата земја, трајно останува како фундаментална обработка.
Но, не смее да се занемари фактот дека човештвото, неговите општествени заедници и дејности, материјалната база и техничкотехнолошки основи драматично се изменија во последниве три децении. Карактеристичните одредници и критични парадигми на
еволуцијата на човештвото во сите нејзини димензии сублимираат во конкурентна глобализација и мрежна меѓуповрзаност на
сите човекови дејности токму благодарејќи на достигнувањата на инженерството, науките и техничко-технолошките иновации. Оваа
конкурентна глобализација е жестока и немилосрдна. Скелетот на овие достигнувања го сочинуваат комплексните мрежно-системски
структури додека „големиот“, „малиот“ и „`рбетниот мозок“, информациско-комуникациските технологии и хибридната компјутационахуманоидна интелигенција. Под нивно влијание, а во нашево совремие и пред наши очи, се одвива ревитализационен процес на сите
инженерско-технолошки професии и струки.
Иако навистина улогите на малите земји како нашава во поглед на инженерство, наука и технологија се доста скромни, сепак реалноста
во текот на последниве неколку децении покажува дека тие не смеат да се потценуваат, а уште помалку да се занемаруваат. Главниот
предизвик на инженерските институции денес, не само во Европа, туку и во светов и веков, се состои токму во тоа не само да се заложат,
туку и да успеат во обезбедување свое парче продукција, макар колку и да е мало, во инженерство, природни и применети науки,
технолошки иновации. Земјите и нивните инженерски институции кои ќе го занемарат овој парадигмичен тренд ќе ги осудат своите
народи на своевидната иновација за научно-технолошко детерминиран, a банкарско-финансиски остваруван неоколонијализам.
Инженерската институција на Македонија, која навреме и задоволително ја оствари интеграцијата на инженерските здруженија, во
соработничко содејство со Комората на овластени архитекти и овластени инженери и со техничките факултети, нужно ќе се соочи
со овој застрашувачки предизвик во поглед на сите нејзини активности и заложби денес и во догледна иднина. И ќе мора или да
обезбедиме остварување на свое парче продукција во инженерството, природни и применети науки, технолошки иновации, пред сè,
или да се помириме со постепено исчезнување на Институцијата. Според мое скромно убедување и достижна визија, токму ова треба
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да биде главната цел на Инженерската институција на Македонија и на неа сродните образовни општествено-економски актери во
нашава земја денес и во блиска иднина.
Но, се разбира, целите на Инженерската институција на Македонија се и остануваат, исто така, и традиционалните задачи:
• стимулирање и координирање на следењето на современиот развој во сите области на инженерските науки и технологии, особено
кај новопојавените научни знаења и технологии,
• преземање активности и иницијативи за побрзо и поефикасно пренесување на новопојавените научни знаења и технологии во
инженерските полиња на интелектуален труд,
• организирање, охрабрување, поттикнување и поддршка на примена на нови научни знаења во практичните технолошки проблеми
во соодветните полиња на инженерската дејност, како и поттикнување на сите можни начини на технолошкиот развој на нашата
земја,
• охрабрување и зајакнување на размените на професионални инженерски и научни и техничко-технолошки идеи во сите инженерски
области, како и споделување знаења меѓу научно-истражувачките, развојно-техничките и проектантските работи што се одвиваат
на универзитетите, во јавни и приватни компании од стопанството и истржувачко-развојните институти,
• трансфер на знаења и технологии во државата, но и кон другите држави, преку организирање и поттикнување разни форми на
професионални средби и презентации, семинари и симпозиуми…

Насте Спaсовски
1987-1991
Градежен инженер
Агенција за државни патишта
Собрание на Град Скопје
Кога би можеле, на момент, да погледнете низ моите очи ќе го видите тоа што сме го постигнале за сите овие години, здружени заедно,
водејќи се со иста цел, надеж и желба да изградиме држава на која ќе бидете посебно горди, исто како што сум и јас. Како Друштво или
Сојуз на инженери и техничари, откако е создаден до денес, низ многу генерации, може да се пофалиме и гордееме со постигнатите
резултати во изградбата и развојот на Република Македонија како модерна држава, која со гордост може да ја наречеме ДОМ.
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Борис Чаушевски
1983-1987
Дипломиран сообраќаен инженер
Министерство за внатрешни работи

Неопходно е да се направат радикални реформи во организациското поставување на ИМИ од нејзиниот состав до начинот на функционирање и исполнување на целите – за што постоиме, кој бенефит го има државата и стопанството од нас. Мора да се интегрираме
во сите сфери на општественото живеење, затоа што наше главно оружје се знаењето, мислењето, ставовите, идеите и слично. За да
дојдеме до реформи, прво, треба да се зајакнат посебните друштва на инженерско-техничката организација, како предуслов за успешни промени. Битката треба да се води во посебните сојузи, кои треба да ги реактивираме или да ги зајакнеме. По ова, резултатот ќе
дојде сам по себе, доколку вложиме труд. Но, неопходно е најпрво да се расчисти со концептот за работењето – дали сме доброволно
или сме материјално здружени. Доколку сме сојуз, според мое мислење, здружувањето треба да биде на доброволна основа, да се најдат ентузијасти кои ќе ја носат работата. Како ИМИ на државата може да ѝ понудиме идеи и конкретни решенија и ставови, почнувајќи
од плановите на државата во разни области (енергетика, сообраќај, водостопанство, машинство, архитектура и слично). Значи, треба
да бидеме сервис на државата и на стопанството и тие да го согледаат интересот од постоење организација како што е ИМИ. Инаку,
сега сè е замрено, што навистина е штета.
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Славко - Славе Палчевски
1979 - 1983
Геодетски инженер
Републичка геодетска управа

Денес, ИМИ, за жал е недоволно позната кај поширокат јавност асоцијација во однос на проблемите во кои треба да се вклучи и на
коишто треба да работи. Ја нема воопшто во политиката, а ја нема доволно присутна во стопанството. Таа треба да биде вентил за
сето она што општеството го креира како политика а е интересно за стопанството. Секаде треба да биде присутна, бидејќи е „море“ од
стручни лица кои го тераат стопанството напред, откриваат нови хоризонти, со инволвирањето создаваат услови за поевтино производството, а со тоа и за подобар стандард за живот на населението. Таа е општа и заедничка политика на сите креатори на општествениот живот. ИМИ ќе профункционира, а ги има сите ингеренции според Устав и закон, само со тесна поврзаност на струковите сојузи
во земјава, нивно заживување на начин што ќе им покаже како да се остварат нивните права и да помогнат во подобра афирмација
на гранката. ИМИ треба да има и тесна соработка со извршната власт и со сите институции за нештата за кои треба да биде присутна,
особено при донесување акти кои се однесуваат на стопанскиот живот. Инженерите и техничарите имаат витален и изграден осет за
одредени принципи при работењето и тоа треба да се вгради во актите и во развојот на општеството.

Љупчо Гајдарџиски
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Ристо Групче

Инженерска институција на Македонија

Миле Станковски
Потпретседател на Инженерската институција на Македонија
ЕТАИ (Здружение за Електроника, Телекомуникации, Автоматика и Информатика на РМ)
Универзитетски професор

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Инженерите на Македонија имаат најголема заслуга за нејзиниот развој. Тие тоа го правеа досега за својот народ и ќе продолжат да
го прават и во иднина. Инженерите имаат неколку мисии: да градат нови градби, машини, индустриски погони, но во истовреме и да
се надградуваат себеси за да може да одговорат на предизвиците што ги носи новото време. Инженер не се станува само со положување на 45-те испити, туку тоа е морално студирање на интелектуалниот живот и континуирана надградба на своите знаења поради
следење на брзите промени во науката и техниката во инженерството.
Мислам дека државата недоволно им враќа на инженерите за нивниот влог. Местото на инженерите треба да е повисоко на општественото скалило, но за тоа е потребна поголема грижа на државата за своите инженери и нивна перманентна борба за својата позиција.

Совет на јубилејот
Согласно заклучоците од третата седница на Управниот одбор, на 26.5.2016 година се формира Совет
за одбележување на Јубилејот во којшто членуваат
поранешните претседатели, како и актуелниот претседател и потпретседател на Инженерската институција
на Македонија. Советот беше потврден и од страна на
Претседателскиот совет на Институцијата, на седницата одржана на 26.5.2016 година.
Советот за одбележување на Јубилејот ја одржа својата прва седница на 2 јуни 2016 година и во изминатиот
период, со идејни решенија, активно се вклучи во организацијата на настаните што го одбележија 70-годишниот јубилеј.
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ИМИ ДЕНЕС
Инженерската институција на Македонија е единствена професионална, вонпартиска и
непрофитна организација која преку своите здруженија и сојузи ги обединува инженерите
практичари и инженерите научници во Република Македонија. Таа ја црпи својата енергија
токму од волонтерскиот ангажман и преданоста на група истакнати инженери, стручњаци
и универзитетски професори, кои имаат заедничка цел - подобрување на местото и зголемување на улогата на инженерите во општеството. Нејзината мисија гласи: Инженерската
институција на Македонија го следи, стимулира и координира развојот на науката и новите
технологии во сите инженерски дисциплини во Република Македонија, како заложба што
произлегува од потребите и интересите на нејзините членови. Во Инженерската институција
на Македонија активно членуваат 20 струкови здруженија од сите инженерски области.
Инженерската институција на Македонија е регистрирана согласно Законот на здруженија
на граѓани и фондациите и согласно статутот, ја има следната организациска структура:
Инженерската
институција на
Македонија го следи,
стимулира и координира
развојот на науката
и новите технологии
во сите инженерски
дисциплини во
Република Македонија,
како заложба што
произлегува од
потребите и интересите
на нејзините членови

Генерално собрание – во кое по претставнички принцип учествуваат по двајца членови од секое здружение;
Претседател;
Потпретседател;
Генерален секретар;
Управен одбор составен од девет члена, меѓу кои се и претседателот, потпретседателот и генералениот секретар на Институцијата;
Надзорна комисија составена од пет члена;
Претседателски совет во кој членуваат претседателите на здруженијата - членки на
Инженерската институција на Македонија.
Како посебен ентитет во Институцијата е Клубот на носители на инженерскиот прстен, формиран во 2015 година. Со Генералното собрание и со Управниот одбор раководи Претседателот на Инженерската институција на Македонија.
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Христина Спасевска
Претседател на Инженерската институција на Македонија
Здружение на инженерите по физика
Универзитетски професор
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултетот за електротехника и информациски технологии, Скопје
Христина Спасевска е поранешен продекан за настава на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Во Комората на
овластени архитекти и овластени инженери е активна уште од нејзиното основање како член на Комисијата за преглед на документацијата за издавање инженерски овластувања во Одделението за животна средина, а од 2016 година е и негов раководител.
Нејзиниот научно-истражувачки ангажман е фокусиран на карактеризација на материјали и нивната примена во нови технологии. Таа
е учесник или раководител на повеќе од 15 научно-истражувачки и развојно-апликативни проекти, финансирани од Европската Унија,
НАТО, Меѓународната агенција за атомска енергија, Министерството за образование и наука на Република Македонија, Светска банка, но и од македонски компании. Во рамките на овие проекти таа има објавено повеќе од 70 научно-истражувачки, стручни трудови
и учебници.
Во текот на својата научно-истражувачка кариера престојувала во повеќе светски центри и универзитети меѓу кои и Интернационалниот центар за теориска физика од Трст, Институтот за наноструктурни материјали од Болоња, А&М Универзитетот во Тексас, Институтот
за нуклеарни технологии – Винча од Белград, Бугарската академија на науките, Унивезитетите во Белград, Загреб и Љубљана и други.
Професор Христина Спасевска е претседател или член на организациски или програмски одбор на повеќе меѓународни или национални, научни и стручни, конференции и собири.
Исто така, таа учествува во работата на повеќе институции и професионални здруженија како претседател на Инженерската институција на Македонија (од 2016); генерален секретар на Инженерската институција на Македонија (2007-2016), претседател на Сојузот
на здруженија за техничка култура на Република Македонија – Народна техника (2008-2015); раководител на Центарот за сончеви
технологии – СОЛТЕК при Факултетот за електротехника и информациски технологии (од 2009), член на Метролошкиот совет на
Биро за Метрологија при Министерството за економија на Република Македонија (од 2006); претседател на Здружението на инженери по физика (од 2006); потпретседател на здружението за наноматеријали и нанотехнологии – НАНОМАК (од 2006); член на Комисијата за организации со статус на јавен интерес при Влада на Република Македонија (од 2013); член на Комисијата на владиниот
проект „Патент МК“; член на оперативна група на Проектот Stop Brain Drain при Министерството за образование и наука на Република
Македонија.
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Милорад Јовановски
Потпретседател на Инженерската институција на Македонија
Друштво за геотехника на Македонија
Универзитетски професор
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Градежен факултет, Скопје

Својата научно-истражувачка работа ја фокусира во областа на геотехниката како негова потесна област на работа. Објавил повеќе од 150 труда, публикувани во домашни
научни списанија и зборници од научни симпозиуми и конференции одржани во Македонија и во странство. Учествувал во 2 научно-истражувачки проекти. Апликативната дејност ја реализира со изработени над 300 стручни труда и два универзитетски
учебници. Членство и функции во научни и стручни институции и организации: бил декан на Градежниот факултет во Скопје, продекан за финансии, претседател на Друштво
за геотехника на Македонија, член на Меѓународно друштво за механика на почви и
геотехника, член на Меѓународно друштво за механика на карпи, заменик-претседател на Македонско геолошко друштво, член на Друштвото на механика на Македонија
(ДММ), член на друштво за Големи брани на Македонија и член на Управен одбор на
Комора на овластени архитекти и овластени инженери (претседател на одделение за
геотехника).
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Даме Димитровски
Секретар на Инженерската институција на Македонија
Институт за гасна техника
Универзитетски професор
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Машински факултет, Скопје

Доктор на технички науки. Дипломиран машински инженер. Истражува во полето на
моторите со внатрешно согорување, енергетските трансформации, управувањето со
отпад и загадувањето и заштитата на животната средина од енергија и транспортот.
Димитровски членува во многу професионални здруженија и организации, ја предводи
инженерската секција на Балканската асоцијација за животна средина (БЕНА) за Македонија, го предводел одделението за енергетска ефикасност во Комората на овластени архитекти и овластени инженери, бил претседател на ТК27 во Институтот за стандардизација, член е на Институтот за согорување (балканска секција) и други. Во 2006
ја издава монографијата „Намалување на загадувањето во градот Скопје со замена на
постојни горива со природен гас“, за која е предложен за наградата „Гоце Делчев“. Добитник е на инженерски прстен, стипендист на светската научна организација при ОН,
стипендист на JFDP програмата и др. Досега објавил повеќе од 30 научни и 10 стручни
трудови од кои 12 во релевантни списанија. Коавтор е на два учебници. Учествувал во 7
научни или научно-истражувачки меѓународни проекти. Во практиката, автор е на преку
50 проекти од областа на термотехничките и термоенергетските инсталации, енергетската ефикасност и животната средина.
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Саша Хаџи Јорданова
Изврешен директор на Инженерската институција на Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Факултетот за електротехника и информациски технологии, Скопје

Дипломира на Факултетот за електротехника и информациски технологии кај професор Георги Димировски со тема “Fuzzy логички базиран управувач кај интелигентен роботски систем”. По извесен период на истиот факултет го брани магистерскиот труд „Управување на
сообраќај во населени места” кај професор Миле Станковски. Подоцна следи обука за Енергетска ефикасност во организација на Машинскиот факултет Скопје и успешно го положува испитот за енергетски контролор. Одлично ги владее англискиот и италијанскиот јазик
во пишана и говорна форма. Учествува во организација на следните настани: организирање на манифестацијата Инженерски прстен во
период 2008-2016 година, ЦЕИ –работилница ,,Нови граници на евтини фотонапонски соларни келии“ (2008), ЦЕИ - работилница ,,Можност и предизвици за зелената енергија (2011), организирање на Генерално собрание на ФЕАНИ во Скопје – (октомври 2013).

Снежана Монева
Технички секретар и сметководител
Благајник и технички секретар-архивар
Инженерска институција на Макеоднија

Монева подготвува седници, води записници од седници на Собранија, Управен одбор и другите органи и тела на ИМИ, подготвува и
организира семинари, советувања, конгреси, тркалезни маси и други манифестации. Учествувала во подготовка и организација на
следните манифестации: 13 манифестации Инженерски прстен во период 2004-2016 година, подготовка и организирање на семинар
за проектирање, изградба на засолништа и заштитна опрема (1986), Конгрес на инженерите на Македонија ,,Инженерството двигател
на новиот милениум“ (2002), организирање на Генерално собрание на ФЕАНИ (2013), ЦЕИ – работилница ,,Нови граници на евтини
фотонапонски соларни ќелии“ (2008) и ЦЕИ - работилница ,,Можност и предизвици за зелената енергија (2011).
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ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР
Анка Трајковска Петковска
Здружение за наноматеријали и нанотехнологии – НАНОМАК
Универзитетски професор
Технолошко-технички факултет – Велес, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Анита Грозданов
Сојуз на хемичари и технолози
Универзитетски професор
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Мартин Пановски
Асоцијација на архитекти на Македонија
Архитект – проектант
Радиус архитекти доо Скопје
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Ристо Јаневски
Здружение на енергетичари на Македонија - ЗЕМАК
Директор за логистика и услуга на клиенти
ОКТА АД Скопје

Свето Цветковски
Сојуз на металурзи
Универзитетски професор
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Грозде Алексовски
Друштво на градежни конструктори
Универзитетски професор
Градежен факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
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ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНА КОМИСИЈА
Александар Димитров
Здружение на металурзи на Македонија
Универзитетски професор
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Пецo Неделковски
Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на
Република Македонија
ИЦС Консталтинг Инженеринг, оперативен директор
Македонски телеком
Влатко Стоилков
Македонско здружение за енергетска електроника, погони и управување
Универзитетски професор
Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, Скопје
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Вулнет Палоши
Друштво за патишта на РМ
Универзитетски професор
Државен Универзитет Тетово

Стефанка Хаџи Пецова
Универзитетски професор
Хортикултурно здружение на Република Македонија
Професор по група предмети од областа на пејзажната архитектура
и цвеќарството
Факултет за земјоделски науки и храна
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ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИНФОРМ
 А
ТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ-АКТ)
Претседател: Ѓорѓе Маџаров, универзитетски професор, Факултет за
информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, Скопје

АСОЦИЈАЦИЈА НА АРХИТЕКТИТЕ
НА МАКЕДОНИЈА - ААМ
Претседател: Мартин Пановски, архитект - проектант
Радиус архитекти доо Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Промовирање на научно-истражувачката работа во областа на информатиката, информациските и комуникациските технологии и промовирање на
примената на информатичките и комуникациските технологии за изградба
на информатичко општество

Асоцијација на архитектите на Македонија се грижи за развој на архитектонското творештво во Македонија и за негова афирмација во меѓународни
рамки. Континуирано го следи и валоризира квалитетот на архитектонските,
урбаните и градежните интервенции во просторот во Македонија. Работи на
подобрување на статусот на архитектите и на положбата на архитектонската
професија.

Организирање научни конференции и работилници од областите на интерес
на Здружението, организирање стручни и научни предавања и презентации
на домашни и странски експерти, организирање истражувања од областите
на интерес, создавање и поддршка на институции за високо образование на
1, 2 или 3 циклус, активна соработка со ИКТ индустријата, преку проекти и ИТ
експертиза, предлагање и учество во научно-истражувачки проекти, активна соработка со владини и други организации од областа на ИКТ индустријата, преку советодавна функција, организирање трибини, дискусиони групи,
реализација на проекти и ИТ експертиза и издавање научни и популарни
списанија од областите на интерес на Здружението.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Обединувањето на инженерските профили и нивниот мултидисциплинарен
пристап ќе придонесат кон јакнење и развој на инженерството во земјава. Бенефитот ќе биде обостран - за инженерите и за целокупното општество. Степенот на техничко-технолошки и научен развој во една земја се основните показатели за нејзиниот економски напредок и квалитет на живот.
Развојот на инженерството како примена на научното знаење во иновирање, истражување, дизајнирање, креирање, одржување и подобрување на
структурите, машините, алатките, системите, компонентите, материјалите,
процесите и организациите дава најголем придонес за далекусежниот и постојан техничко-технолошки напредок на една земја. Со појавата на нови и
интердисциплинарни инженерски области сè повеќе се зголемува и продлабочува потребата за соработка меѓу различните инженерски профили.
Нивното обединување и нивниот мултидисциплинарен пристап ќе придонесат кон јакнење и развој на инженерството во земјава.
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ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Во секоја држава, инженерите од сите сектори треба да бидат и најчесто се
двигатели на нејзиниот економски развој. За жал, во последниве 25 години
инженерите во Македонија, и покрај нивниот несомнен квалитет, се третирани главно како извршители, а не како двигатели и генератори на идеи
за севкупниот развој на државата. Комуникацијата и споделувањето на
знаењата меѓу инженерите од сите струки е единствениот пат по кој заедно
ќе го примениме квалитетот што го поседуваме како индивидуалци, а таквиот здружен настап ќе овозможи реален економски развој на Македонија.

Инженерска институција на Македонија

ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА (ДГМ)
Претседател: Милорад Јовановски, универзитетски професор, Катедра за
геотехника на Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Друштвото за геотехника на Македонија e стручно-научна асоцијација на инженери од областа на геотехниката, како и инженери од сродните технички науки коишто работно и професионално дејствуваат во областа на геотехниката. Како научна област, денес геотехниката, се
разбира, е со сосема нов датум. Таа обединува повеќе научни дисциплини од областа на градежништвото, геологијата, рударството, а во
најново време и од заштитата на животната средина.
Целите и задачите на здружението произлегуваат од потребите и интересите на неговите членови и се во функција на развој и унапредување на практиката и науката во подрачјето на геотехниката во Република Македонија. Основна цел на современата геотехника е
целосно да се воспостави реалната филозофија на градењето, од идејата и проектирањето сè до користењето и одржувањето, дека секоја
конструкција се состои од основа (почвен полупростор) и конструкција (надградба) кои се во перманентна интеракција и во секој момент
претставуваат единствена и нераздвојна физичка целина = конструкција.
Здружението особено се грижи за остварување на следните задачи: го координира и стимулира следењето на современиот развој на науката и практиката во областа на геотехниката и го обезбедува навремено информирање на своите членови, ја поттикнува и зајакнува размената на професионални, инженерски, научни и техничко-технолошки идеи, како и трансферот на научно-истражувачките, развојно-техничките и проектантските знаења и информации помеѓу наставно-научните и истражувачките организации, развојните и проектантските
служби и производните претпријатија од областа на геотехниката, работи на трансфер на знаења, научно-технички информации и технологии во земјата и кон други земји преку организирање и поттикнување различни форми на професионални средби и презентации, изложби,
семинари, симпозиуми и слично, потоа ги поттикнува и поддржува иницијативите на своите членови за научно-истражувачка работа, како
и примена на научно-истражувачките резултати во областа на геотехниката; соработува со соодветни меѓународни и домашни асоцијации
заради размена на информации, публикации, организирање стручни предавања; организира и издава научни и стручни публикации за потребите на своите членови и се грижи за стручното усовршување и обновување на знаењата на членовите.
Визијата и мисијата на здружението е да придонесе за развој на етиката на инженерско-техничкото однесување во областа на геотехниката и се грижи за чување, заштита и подигнување на јавниот и професионалниот углед на членовите на здружението.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Инженерството во Македонија има клучно значење за развој на државата. Ова произлегува од фактот што во завршна фаза на проектирање
се голем број значајни енергетски и сообраќајни инфраструктурни објекти, со што се создава документација како основа за идни градби.
Иднината е во инженерството. Тука би завршиле со мотото што го промовира Градежниот факултет од Скопје: „...Во историјата остануваат
запаметени само оние кои создаваат градби и пријателства кои ги обединуваат луѓето низ вечноста…”. Ова мото нека биде наша обврска да
создадеме услови инженерството и понатаму да остане носечки сектор во нашиот развој.
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ДРУШТВО ЗА ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (ДПМ)

ДРУШТВО НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКТОРИ НА
МАКЕДОНИЈА (ДГКМ)

Претседател: Горан Мијоски, универзитетски професор, Градежен
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Претседател: Мери Цветковска, универзитетски професор,
Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

За остварување на целта, Друштвото за патишта на Македонија ги извршува следните задачи: размена на информации и соработка во врска со проблемите на патното стопанство, иницира соработка и е на располагање во
својство на советник со раководните тела (личности), фирми и организации
заинтересирани за директно или индиректно унапредување, подобрување
и изградба на патната мрежа, креирање на разбирање за социјалните и
економските предности од развојот на патиштата, патниот собраќај и сообраќајната контрола, организирање состаноци на научни и стручни работници, трибини, советувања, семинари, симпозиуми и конгреси, организира
соработка со други национални здруженија и интернационални организации, го следи развојот и содржината на техничките прописи и стандарди на
светско ниво и иницира учество во изработка нацрти на технички прописи и
стандарди, дава поддршка на истражувањата на сите работи во врска со патиштата и патниот сообраќај и дава помош за подобрување на економското,
техничкото и научно звање во однос на развојот на патиштата и патниот сообраќај, собира релевантни статистички материјали и публикации и ги става
на располагање на членовите, самостојно или заеднички издава списанија
од својата област и ја поттикнува и унапредува обуката на стручњаци и размената на искуства на полето на патиштата.

Друштвото на градежни конструктори на Македонија претставува здружение со национално и меѓународно значење. Неговата мисија е запознавање
на членството со најновите научни и стручни достигнувања во областа на
градежното конструкторство, како и континуирано вложување во професионалното усовршување, унапредување на знаењето и едукација на членството, посебно на помладите генерации.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Со организирање работа во стручни здруженија (преку семинари, стручни советувања, симпозиуми) може да се придонесе за развој на научната
и стручната мисла во областа на инженерството (градежништвото) што ќе
резултира со забрзан развој на државата. Воедно овие стручни здрженија
треба да ги застапуваат и да се залагаат за интересите на инженерите.
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ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Заедничкото содејство на науката, праксата и технолошкиот развој се основен предуслов не само за напредок на поединечните гранки во инженерските дисциплини, туку и на севкупната инженерска фела која претставува
двигател на развојот на земјата.

Инженерска институција на Македонија

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИ
КАЦИИ, АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ЕТАИ)
Претседател: Мирослав Котевски, управител и сопственик на М2К
ИЦТ професор на Меѓународниот балкански институт, Скопје

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ВОДОРОД

Претседател: Перица Пауновиќ, универзитетски професор,
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Целта на Здружението е ангажирање на инженерите практичари, конструктори и проектанти, како и истражувачи и претприемачи во активности кои
ќе придонесат за константен и одржлив напредок на околината во која живееме. Поврзувањето на инженерскиот кадар е врз дисциплинарна, интердисциплинарна и мултидисциплинарна кооперативна работа, со размена на
идеи и споделување на најновите технолошки сознанија за напредокот на
инженерските науки и технологии од областите на електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката. Со ваквиот пристап, работењето
во рамките на Здружението ќе создаде нови перспективи, креативни идеи
и зголемен квалитет, воедно ќе отвори можност за формирање нови мали
фирми кои ќе бидат лидери на технолошкиот пазар во Македонија и пошироко, а со тоа ќе придонесат за нови вработувања. Здружението преку своите
форми на делување, еднодневни предавања, симпозиуми, форуми и меѓународни конференции, создава платформа за размена на знаења, идеи и размислувања помеѓу академскиот кадар, деловниот сектор и претставниците
на државните институции во анализа на постојната состојба, технолошките
трендови и решенија во поддршка на зголемување на квалитетот на животот
во околината во која работиме и живееме.

Концептот на „водородната економија“ опфаќа затворен круг на производство
на водород (со помош на обновливи извори на енергија, најчесто соларна),
складирање во метал-хидридни батерии, транспорт до индустриски и енергетски центри и конверзија во електрична енергија во горивни ќелии. Главна цел
на „водородната економија“ е создавање алтернативен глобален енергетски
систем базиран на водород. „Водородната економија“ е интердисциплинарно
инженерско подрачје, кое вклучува инженери од областа на електрохемијата,
науката за материјали, наноматеријали и нанотехнологии, технологијата, металургијата, машинството, електротехниката, физиката и друго.

Здружението се стреми во областите на своето научно-стручно делување да ги
промовира интересите на ЕТАИ областите во Република Македонија, да се промовира на меѓународно ниво, да оствари и да го одржи членство во релевантните
светски меѓународни федерации од областите на својата дејност.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Во време на економска и општествена криза, инженерството треба да го заземе лидерското место во нашата земја, да даде нови креативни идеи и да ги
зголеми можностите за нови вработувања. Преку заедничка иницијатива на
сите научно-стручни структури, академијата, деловниот сектор и државните
институции, потребно е идентификување и дефинирање долгорочни стратешки потреби, а со тоа и рамковен буџет за подобрување на квалитетот на
живеењето на луѓето од повеќе аспекти, вклучувајќи ги здравството, екологијата, земјоделството, паметните решенија за урбани средини и друго. На
овој начин, ќе се обезбеди поефикасно и поекономично искористување на
основните ресурси и кадри што ги поседуваме во земјата. Овие потреби ќе
ги обликуваат и профилите на младите кадри и ќе посочат правци во нивно

Основна цел на асоцијацијата е обединување на сите инженерски потенцијали во државата од академскиот, индустрискиот, владиниот и невладиниот сектор за инволвирање на „водородната економија“ во нашето општество,
како и за пошироко запознавање на пошироката јавност со важноста на
оваа проблематика. Вклучување на „водородната економија“ на листата на
национални истражувачки и развојни приоритети, покренување национални
проекти, дисеминација на знаења за зголемување на јавната свест за „водородна економија“ и организација на национални и меѓународни научни и
стручни симпозиуми и конфернции поврзани со „водородната економија“.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Инженерството во Р. Македонија во сегашниот т.н. посттранзициски период
добива сè поголемо значење поради поинтензивното инвестициско вложување и воведување нови технологии во тековната индустрија. Новите технологии подразбираат развој на нови напредни (нанодимензионирани, паметни, функционални) материјали и нови алтернативни извори на енергија.
Заради мултидисциплинарниот карактер на новите инженерски трендови,
Инженерската институција на Македонија и здруженијата во нејзините рамки можат да дадат значителен придонес за координативен развој на современото инженерство во државата.
остручување и градење креативни индивидуалци и претприемачи. Преку
заедничко делување, ќе се создадат услови за трансфер на знаење и технологија низ повеќе сектори/области, пришто ќе се даде силна поддршка на
технолошкиот и економски одржлив развој на нашето стопанство.

45

Инженерска институција на Македонија

ИНСТИТУТ ЗА ГАСНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ
Претседател: Даме Димитровски, универзитетски професор,
Mашински факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НАНОМАТЕРИЈАЛИ И
НАНОТЕХНОЛОГИИ (НАНОМАК)
Претседател: Илија Насов, универзитетски професор, Центар за
истражување и развој „Плазма“

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Институт за гасна техника Скопје е граѓанска, доброволна организација на
инженери и други експерти со основен интерес за енергетиката, која функционира од 2006 година. Мисијата на ИГАС е промоција на техничкиот и
економскиот развој во полето на енергетиката во Македноија и регионот.
Основни цели се развој и имплементација на гасната техника, развој на
системот за транспорт и користење на природен гас, развој и контрола на
квалитетот на гасот, истражувања и проекти во полето на енергетиката и
природниот гас, истражување и заштита во областа на примена на гас, промоција и тренинзи за млади научници, прилагодување на македонската со
европската техничка регулатива, публикување материјали и размена на искуства. Здружението, во своето 10-годишно постоење, учествуваше како организатор и коорганизатор на 3 меѓународни конференции (Сараево 2012,
Скопје 2014 и Скопје 2016). Во издание на ИГАС, публикувани се неколку
научни истражувања. Организирани се 16 обуки со преку 300 учесници за
ракувачи со природен гас од 3 нивоа на примена. Предложени се 5 нови
правилници од областа на гасната техника. Во работата на ИГАС 2006 –
2016 учествуваа 50 лица, од кои 30-тина млади инженери.

НАНОМАК ќе го стимулира и координира следењето на современиот развој
во сите полиња и одделни подрачја на наноматеријалите и нанотехнологиите,
ќе презема научно-стручни и други активности за побрзо и поефикасно пренесување на новите научни знаења и технологии, ќе организира, охрабрува,
поттикнува и поддржува примена и употреба на нови знаења во практични
фундаментални и технолошки проблеми, ќе охрабрува и зајакнува размена на
професионални инженерски, научни и техничко-технолошки идеи, ќе споделува знаења од областа на наноматеријалите и нанотехнологиите и сродните
технологии, ќе органира и поттикнува различни форми на промовирање, ќе се
грижи за професионалниот и научен напредок, да промовира истражувања и
форми на инвентивна работа и инженерска креативност, да ја зајакне и осигура соработката меѓу членовите на Здружението, ќе организира изработка
на посебни инженерски студии и посебни техничко-технолошки презентации,
ќе организира и поддржува публикување на фундаментални, научно-истражувачки и техничко-технолошки истражувачки или есеистички и уметнички трудови на членовите на Здружението заради јавна промоција, ќе ја стимулира
и помага работата и развојот на националните професионални стандарди и
технички нормативи, ќе го зајакнува и поддржува професионално-стручниот
напредок на индивидуалните членови, да го организира и спроведува јавното
оценување и потврдување на степенот на инженерска професионална компетеност, да се грижи и да иницира мерки во соработка со членовите и да се
грижи и придонесува за општиот прогрес на инженерските дисциплини.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Образовниот систем денес треба да создаде инженери кои во иднината ќе
решаваат проблеми за кои не сме свесни дека постојат. Глобалните предизвици бараат холистички пристап и работа на инженери од повеќе струки и
области заедно.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Инженерството во Македонија, но и во светски рамки, има суштинска, базична улога во функционирање на државата. Од проект, преку идеја до практична реализација, од микро до макро ниво, сè што нè опкружува во реалниот свет е дело на инженери и техничари. Дефинитивно, само со меѓусебна
соработка, на ниво на инженери, но и соработка со другите чинители во
општеството, може да говориме за јакнење на инженерството, генерално
и на државата. Освен соработка, неопходна е и едукација и стумулација на
инженерскиот кадар, на сите нивоа на развој – од студии, преку работното
место до научните истражувања и работа на реализација на одредени идеи.
Само компетентnи инженери може да ја потврдат и задржат професијата на
пиедесталот.
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ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАВАРУВА
ЊЕТО ЗАВАРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА (ЗУЗЗМ)

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЕНЕРГЕТИЧАРИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА (ЗЕМАК)

Претседател: Филип Здравески, универзитетски професор,
Машински факултет, „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Претседател: Иван Куковски, директор на Сектор за
производство, АД ЕЛЕМ- Електрани на Македонија

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Промоција на достигнувања на полето на заварувањето, сродни постапки на заварување, контрола без разорување и инженерските материјали; Унапредување на примената на заварувањето, сродните постапки на
заварување, контролата без разорување во индустријата; Унапредување
на знаeњето за заварените конструкции и примената на материјалите во
инженерството; Собирање технички информации, техничка регулатива и
патенти, учество во комисии и тела одговорни за стандардизацијата во областа на заварувањето, опрема за заварување, заварените конструкции,
контрола без разорување, материјали кои се користат во инженерството; Воспоставување организирана размена на знаења и искуства помеѓу
членството; Соработка со сродни здруженија и организации, домашни и
меѓународни; Зачленување на Здружението во Меѓународен институт за
заварување (МИЗ) и учество во комисиите и телата МИЗ; Здружението да
придонесе за формирање на национално тело за сертифицирање како и
тела за обука на специјализиран кадар на полето на заварувањето и контрола без разорување; Oрганизирање и учество на конгреси, симпозиуми,
конференции и други научни и професионални манифестации на членовите на Здружението; Здружението да придонесе за формирање лабораторија за проверка на уредите за заварување и контрола без разорување за
исправноста и точност; Здружението да придонесе за формирање тело за
сертифицирање на компании од областа на заварувањето во согласност со
важечките стандарди.

Здружението е непрофитaбилна организација, во која целокупниот ангажман на членовите е волонтерски. Има ротирачко претседателство на компаниите спонзори.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Во денешно време предизвик за инженерството е да се развива и да се следи последниот збор на техниката -„state-of-the-art“ со што значително се
придонесува за националниот и за глобалниот развој. Носители на ваквиот развој се инженерите. Инженерите мораат да бидат способни да ги применуваат основите на науката и да ги следат нејзините последни достигнувања, да продуцираат издржливи техно-економски решенија. Инженерот
мора да биде спремен како индивидуа и како член на тим во мултидисциплинарни проекти какви што сега практично се сите проекти и да го дава својот
придонес за развој на технологијата. Вака дефинираните задачи значат придржување на правилото за доживотно учење и здобивање со нови знаења.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Глобализацијата, прогресивниот потрошувачки карактер на општествата,
редефинирањето на достапните ресурси, наметнуваат силно темпо на развој и секојдневно приспособување кое мора да се прифати како неминовно.
Во спротивно, настанува неконкурентност и губење на можноста за активна позиција на пазарот на трудот. Инженерите во Македонија се исправени
пред овој предизвик и претстои битка во која мора да влезат подготвени.
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ЗДРУЖЕНИЕ НА МЕТАЛУРЗИ
НА МАКЕДОНИЈА (ЗММ)

Претседател: Свето Цветковски, универзитетски професор,
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ФИЗИКА
Претседател: Христина Спасевска, универзитетски професор,
Факултет за електротехника и информациски технологии,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

• да го поттикнува и унапредува металуршкото производство во државата;
• да ги унапредува знаењата и да се грижи за натамошно проширување на зна
ењата на инженерско-техничкиот кадар и на другите стручни металуршки кадри;
• непосредно да организира и дава потстрек на инженерите, техничарите и
другите дејци во металургијата за развивање творечки иницијативи за развојот на производните сили од областа на металургијата и обработката на
металите и сродните индустрии на металургијата;
• да соработува на задачите и прашањата од заеднички интерес со соодветните републички органи, стручни организации, металуршки претпријатија,
Стопанската комора на Македонија и образовно-научните инстутуции од
државата и од странство;
• да ја организира и следи работата на стручните одбори за разните области
во металургијата;
• да ја организира, координира и унапредува работата во стандардизацијата
во металургијата и металуршкото производство и производи од други индустрии неопходни за металуршкото производство и да дава предлози до
стопанските претпријатија и надлежните државни органи;
• да организира и води стручно издавачка дејност од областа на металургијата, металните материјали и сродните технички и научни гранки;
• да организира семинари, стручни советувања и изложби од областа на металургијата и помошните технички гранки во металургијата;
• да ја претставува металуршката струка, наука и еснаф на Македонија во
меѓународните организации и сојузи од областа на металургијата.

Здружение на инженерите по физика има цел да го стимулира и координира
следењето на современиот развој во сите полиња на инженерските науки и
технологииите од областите на физиката со обезбедување информираност,
идентификација и потенцирање на местото и улогата на инженерот по физика при решавање на различни теориски и апликативни проблеми, коишто
за другите профили на инженери се речиси нерешливи и кадешто, согласно
меѓународното искуство, инженерот по физика најдобро се приспособува.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Во време на експлозивен развој на нови технологии, мултидисциплинарност 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 овозможува да се изградат ставови и политики кои би придонеле за подобрување
на местото и улогата на инженерите во општеството.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Неоспорен факт е дека успешниот технолошки развој на секоја земја е тесно поврзан со создавањето квалитетен инженерски кадар. Ваквата констатација
станува уште позначајна, имајќи го предвид фактот дека во нашата земја се присутни голем број реномирани странски компании за чие успешно производство
е потрeбен квалитетен кадар, пред сè инженерски. Сведоци сме дека во странските компании бараат квалитетни инженери кои можат брзо и успешно да се вклучат во водење на технолошките процеси. Нормално, за тоа ни се потребен квалитенти студенти кои со дипломирањето ќе станат квалитетни и успешни инженери. Меѓутоа, неоспорен е фaктот дека во последно време инженерската струка не е многу привлечна за идните студенти. Како да се зголеми интересот за инженерската струка? Во тој поглед, секако, посебна улога може да имаат и инженерските здруженија и сојузи, а пред сè Инженерската институција на Македонија.
Како претседател на Здружението на металурзи на Македонија сметам дека инженерските здруженија и сојузи треба да бидат нераскинлива врска помеѓу
компаниите во земјата и соодветните факултети, како водечки научни и образовни институции во земјата. Преку Здружението, а со тоа и преку Институцијата,
треба да се популаризира инженерската струка и да се придонесе квалитетни студенти да се запишуваат на инженерските факултети. Здруженијата тоа би го
постигнале преку соодветна презентација на компаниите што ги претставуваме, доделување на стипендии за квалитетни студенти и ред други активности.
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ЗДРУЖЕНИЕ НА РУДАРСКИ И ГЕОЛОШКИ
ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА (ЗРГИМ)

ЗДРУЖЕНИЕ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ НА
МАКЕДОНИЈА (ЗСИМ)

Претседател: Горан Сарафимов, дипломиран рударски инженер,
САРДИЧ МЦ, Раководител на рудник

Претседател: Моме Крстевски,
Сектор Сообраќај во Град Скопје – Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Здружението на рударски и геолошки инженери на Македонија (скратен
назив: ЗРГИМ) е стручно, доброволно, масовно, самостојно и вонпартиско
здружение на граѓаните на Република Македонија. Здружението на рударски и геолошки инженери на Македонија е правен наследник на Сојузот на
инженерите и техничарите од рударската, геолошката и металуршката струка
на Македонија. Со доброволното истапување на металуршките инженери и
формирањето на нивен посебен сојуз се формира Сојузот на рударските
и геолошките инженери на Македонија, кој подоцна беше преименуван во
ЗРГИМ. Во ЗРГИМ членуваат само рударски и геолошки инженери, кои ги
продолжуваат активностите и традицијата на рударската и геолошката секција. Во здружението активно членуваат повеќе од 300 колешки и колеги.

Обезбедување материјална основа за функционирање на Здружението преку донации и спонзорства; зголемување на членството и обезбедување бенефиции за членовите; формирање стручни комисии; обележување на денот
на формирање на ЗСИМ; развој и подобрување на маркетингот; соработка
со Технички факултет – Битола; соработка со државни институции, соработка
на здруженијата и асоцијациите од другите струки; меѓународна соработка
со други здруженија од областа на сообраќајот; разгледување на условите и
можностите за пристапување во членството на меѓународни асоцијации од
областа на сообраќајната струка; информации и организирање на стручни
собири и семинари од областа на сообраќајот; информации и организирање
на обуки од областа на сообраќајот и информации за саеми кои се од интерес на членовите на Здружението.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Рударскиот сектор претставува важна алка, како од стопански така и од
стратешки аспект кој влегува директно во БДП на Р. Македонија и има влијание на останатите сектори, како што се: енергетскиот, метало-преработувачкиот, секторот за неметали и др. Не е случајно што секоја развиена држава
на рударството му дава особено значење. Здружението на рударски и геолошки инженери има своја годишна програма која ја поднесува Извршниот
одбор, а ја одобрува Собранието на Здружението. Во наредниот период е
планирано организирање и давање поддршка на инженерите и техничарите
инволвирани во рударството и геологијата преку организирање советувања,
трибини, работилници итн. ЗРГИМ помага во развивање на творечката иницијатива за развој и стандардизација на производството во рударството и
геологијата, имаме соработка од заеднички интерес со соодветни државни
институции и стручни организации, како Стопанската комора на Македонија
и неколку научно-образовни институции.
Здружението на рударски и геолошки инженери веќе девет години по ред
организира „Стручно советување од областа на подземната и површинската експлоатација со меѓународно учество“ („ПОДЕКС-ПОВЕКС“), од кое
советување се печати Зборник на трудови. Одржувањето вакви собири од
областа на рударството е можност за размена на стручни, научни мислења и
искуства во подземната и површинската експлоатација, презентација на опрема која се користи во рударството, геологијата, минералната технологија
во Република Македонија и пошироко.
Во текот на идната година Здружението на рударски и геолошки инженери
има за цел издавање на реномирано меѓународно списание во кое ќе бидат
публикувани трудови за најсовремените техники и достигнувања од областа
на рударството и геологијата.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Во моментов, нашата струка е на самото дно. За жал. Дури го ставија во
мирување едуцирањето на кадри на техничкиот факултет во Битола, отсек
сообраќај, со образложение дека сме суфицитарна струка. Тоа не е точно
и на некој начин го покажува ставот кон струката. Иако во секоја систематизација треба да се инволивираат сообраќајни инженери, наместо тоа, се
ставаат други профили. Сепак, мислам и сум сигурен дека со максимално
вложување ќе се подобри инженерството во Македонија и со заедничко работење, ќе ја подобриме нашата позиција.
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МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА
ЕЛЕКТРОНИКА, ПОГОНИ И УПРАВУВАЊЕ (МАК ЗЕЕПУ)
Претседател: Гога Цветковски, универзитетски професор,
Факултет за електротехника и информациски технологии,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

СОЈУЗ НА ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ
НА МАКЕДОНИЈА (СГМ)
Претседател: Љупчо Димитриевски, универзитетски професор,
Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

НАНОМАК ќе го стимулира и координира следењето на современиот развој
Цели и задачи на здружението МАК ЗЕЕПУ се континуиран развој и унапредување на енергетската електроника, електромоторните погони и управувањето
во нашата земја во следните сегменти: Компоненти и системи (Уреди, пакување и системска интеграција; Топологија и проектирање на енергетски преобразувачи; Електрични машини и погонски системи; Мерење и управување;),
Примена (Примена на енергетската електроника во производството на електрична енергија и обновливите извори на енергија; Примена на енергетската
електроника во преносот и дистрибуцијата на електрична енергија; Примена
на енергетската електроника во кориснички уреди/процеси; Образование).

Сојузот на градежни инженери на Македонија e стручно-научна асоцијација на
инженери од областа на градежништвото. Целите и задачите на Сојузот произлегуваат од потребите и интересите на неговите членови и се во функција на
развојот и унапредувањето на практиката и науката во подрачјето на градежништвото во Република Македонија. Основна цел на современото градежништво е да се воспостави филозофија на градење заснована врз идејата за
истражување, проектирање и користење на максимално сигурни конструкции.

Здружението во својата работа треба да им даде приоритет на следните области - Модернизација на електромоторни погони со примена на енергетски преобразувачи; Примена на енергетската електроника во обновливите
извори на енергија; Примена на енергетската електроника во системите за
возбуда и електромоторните погони за сопствена потрошувачка во централи;
Заштита, надгледување, дијагностика и предвидувања во одржување на електромоторни погони и Примена на енергетската електроника во пумпни и пречистителни станици.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Несомнено е дека за решавање на одредени инженерски проблеми, покренување на одредени иницијативи или реализација на одредени проекти и
програми во денешно време е неопходно поврзување на повеќе инженерски
дисциплини. Таквото поврзување резултира со адекватна анализа на одредена проблематика и аналогно на тоа и донесување на соодветни решенија
и процедури. Од тие причини сметам дека постоењето на Инженерската институција на Македонија е во насока на следење на светскиот тренд и дека
ќе придонесе за полесно и побрзо поврзување на инженерските струки и
структури во реализација на заеднички проекти и иницијативи за подобро и
поквалитетно утре.

50

За остварување на целите заради кои е основано, здружението особено се
грижи за остварување на следните задачи: го координира и стимулира следењето на современиот развој на науката и практиката во областа на градежништвото преку навременото информирање на своите членови, поттикнувајќи
ја размената на професионални, инженерски, научни и техничко-технолошки
идеи, како и трансфер на научно-истражувачките, развојно-техничките и
проектантските знаења и информации помеѓу наставно-научните и истражувачките организации, развојните и проектантските служби и производните
претпријатија од областа на градежништвото, соработува со соодветни меѓународни и домашни асоцијации заради размена на информации, публикации
организирање на стручни предавања; организира и издава научни и стручни
публикации за потребите на своите членови и се грижи за стручното усовршување и обновување на знаењата на членовите. Визијата и мисијата на здружението е да придонесе за развој на етиката на инженерско-техничкото однесување во областа на градежништвото и се грижи за чување, заштита и подигнување на јавниот и професионалниот углед на членовите на здружението.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Градежништвото во Македонија има клучно значење за развој на државата.
Ова произлегува од фактот што во завршна фаза на проектирање се голем број
значајни градежни, енергетски и сообраќајни инфраструктурни објекти, со што
се создава документација како основа за идни градби. По интензивната работа на објектите од патната и железничката инфраструктура, значаен предизвик
се и хидроенергетските објекти, поврзани со можности за градба на браните
„Луково Поле”, хидросистемот „Бошков мост” во Западна Македонија, како и
браните „Галиште” и „Чебрен” на река Црна. Објект со посебен стручен и финансиски предизвик е лачната брана „Чебрен” на река Црна. Сето ова укажува дека
иднината е во градежништвото и инженерството воопшто.
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СОЈУЗ НА ХЕМИЧАРИТЕ И ТЕХНОЛОЗИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – СХТМ
Претседател: Зоран Здравковски, универзитетски професор, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св.Кирил и Методиј”, Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:

Сојузот е формиран во 1946 година како асоцијација на научниците и
истражувачите активни во хемијата, применетата хемија и технологијата.
Тој е дел на Инженерската институција на Македонија (ИМИ) и е членка
на Европската асоцијација на хемиски и молекуларни науки (EuCheMS).
Во рамки на Сојузот има неколку секции: секција за полимери, секција
за структурна хемија, секција за образование (посебно активна во последните неколку години) и новообразувана, секција за терминологија и номенклатура. Финансиските средства на Сојузот се донации од
Министерството за наука и образование на Македонија, односно некои
факултети и универзитети во Македонија, како и донации од стопанството. Главна активност на Сојузот е издавањето на Macedonian Journal of
Chemistry and Chemical Engineering - MJCCE и организирање конгреси,
натпревари по хемија, семинари за наставници и промотивни активности
за популаризација на хемијата и природните науки. MJCCE е списание со
слободен пристап и за 2013 има SCI фактор на влијание (impact factor)
од 0,821. Првото Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
е организирано во 1970. Во 1997 година, советувањата се преименувани
во конгреси и XV Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија се
одржал во Скопје, Македонија. Ваквите конгреси и понатаму се организираат еднаш на две години и оваа година беше оганизран XXIV Конгрес на
Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија во Охрид.

Базичната и, воопшто, хемиска индустрија, која беше релативно добро
развиена во нашата земја, беше жртва на транзицијата и глобализацијата и во последните 30-тина години доживеа големи турбуленции. Слична
судбина имаа и други инженерски струки што се одрази и на интересот
за студирање на овие факултети и за завршените студенти. Пазарот не
нудеше вработување, а од друга страна важат за т.н. „тешки“ студии. Иако
од сите страни постојано се зборува дека треба нешто да се преземе, во
суштина тоа останува на симболични гестови и декларативни ветувања и
покрај тоа што во последно време се доделуваа стипендии за студентите
на овие факултети. Финансиската поддршка, односно олеснувањата, мора
да продолжат и по студиите и да се помогне во создавање центри кадешто
овие кадри ќе ги реализираат своите идеи и ќе ги следат тековите на оние
земји кои не дозволија инженерските струки да замрат и каде што тие се
носители на стабилниот развој на нивните општества.

Сојузот, исто така, учествува во организација на предавања и семинари од
различни области од интерес на неговите членови и работи на промоција
на хемијата и хемиското инженерство. Во 2011, по иницијатива на Сојузот и
Институтот за хемија, Македонската пошта издаде марка по повод година
на хемијата. Од 2014 година, Секцијата за образование организира натпревари по хемија за средните училишта, а во 2015 година, за првпат, екипа од Македонија учестуваше на Меѓународната олимпијада по хемија во
Баку, Азербејџан. Исто така, како една од активностите на Сојузот е електронскиот билтен e-Bulletin којшто се испраќа до сите членови на сојузот.
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ФУЕЛ - ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ГОРИВА,
МАЗИВА И МОТОРИ

ХОРТИКУЛТУРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (ХОЗДРУМ)

Претседател: Миле Димитровски, универзитетски професор,
Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Претседател: Благоја Сотировски, дипломиран шумарски
инженер, Косoпственик на фирмата ХОРТИЕКСПЕРТ – Скопје

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Развој и имплементирање техники за подобрување на квалитетот на горивата, развој на системите за транспорт и утилизација на горива, развој и
контрола на квалитетот на контролните механизами за горивата и мазивата,
истражувања и проекти од областа на енергетиката, истражување и развој
на начини за заштита на животната средина, за намалување на загадувањето на воздухот, истражувања и проекти од областа на горивата, од моторите
со внатрешно согорување, од економијата, промоција на енергетиката и на
алтернативните видови горива, развој на експерти од областа на обновливи
видови горива, инволвирање на млади експерти во научни области на горивата, обука и едукација за горива, мазива и мотори и за неконвенционални
типови горива, промоција на млади научници, издавање материјали за горива, мазива и мотори, организација на стручни семинари и конференции,
размена на меѓународни искуства и подобрување на механизмите за развој
на квалитетот на горивата и мазивата.

Хортикултурното здружение на Република Македонија во Статутот (донесен 1956 година кога е формирано Здружението и последен пат ревидиран
во 2006) ги има зацртано следните цели: унапредување на хортикултурата
како посебна дејност, проактивно вклучување на членовите на Здружението
за препознавање на активностите поврзани со хортикултурата како инженерска дисциплина која, по својот карактер, е мулти и интердисциплинарна,
поттикнување на општествената јавност за развивање образовни програми поврзани со хортикултурата, остварување контакти меѓу членовите на
Здружението за размена на мислења и искуства, организирање советувања
и обезбедување учество на членовите на Здружението на сродни советувања и вклучување на Здружението во активности поврзани со обезбедување квалитетна животната средина и одржлив развој.

ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Сè околу мене е инженерство, и зградата и масата и стаклото и столoвите и
компјутерот и пенкалото... Некој го осмислил, го конципирал, го нацртал, направил технолошка постапка, избрал материјал, го изработил, го транспортирал и го ставил за употреба на корисникот. Целиот развој на современиот
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 многу. А кога ќе
го види производот на својата макотрпна работа, кога ќе склопи нова играчка, е тоа е голема радост и среќа. Така е и со инженерите... Се радуваат на
секој нов завршен и изведен проект. Инженерите се навистина среќни луѓе.
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ЗА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА:
Институцијата на инженерите на РМ може да има значајна функција за унапредување на инженерството во Македонија и за остварување заеднички
цели за побрз и посовремен вкупен развој. Оваа институција треба да се
залага за неколку битни цели: осовременување и создавање интердисциплинарен приод во образовните програми, да влијае на интерсекторско
поврзување на инженерските струки во националните политики, да учествува во донесување програми за развој, во надзор на подготвените проекти и
во нивната реализација, да ги поттикнува јавните расправи и учеството на
инженерите во донесувањето одлуки и да креира платформа за поддршка на
иновативните проекти и решенија.

Инженерска институција на Македонија
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ПРИЗНАНИЈАТА КАКО ПОЧЕТОК

С

е прогласуваат победниците. Невидлив сноп рефлекторска светлина. Трепет во душата. Чиниш последниот круг е зад нас. Готово е – си го слушаш сопствениот внатрешен глас. А низ мислите протекува филм. Доживеани сцени со познати ликови.
Мигови на вложен труд, одговорност, предизвици, непроспиени ноќи, самокритичност,
борба за знаење, за продуктивно докажување. Мигови на запознавање со тајните на инженерството.
Клубот на носители на Инженерскиот прстен ги обединува добитниците на ова престижно
признание. Формиран е со цел да влијае и делува на подигнување на свеста за местото и
улогата на знаењето во општеството и за поттикнување на чувството на гордост и филантропска одговорност кои произлегуваат од припадноста кон инженерската заедница. Со
создавање можности за активно учество во општествените процеси од оваа, за развојот
на државата, круцијална дејност, се стреми кон ефикасно вклучување на квалитетните
млади кадри во развојот на инженерските струки.
Филмот од минатото бргу се одмотува. Ехото од аплаузот стивнува. Животот нетрпеливо
започнува со режирање нови дела. Сценариото се пишува во од. Кастингот е веќе започнат. Се започнува одново. И одново. Без престан. Осцилација на совршен непридушен
систем. Наеднаш станува јасно дека не постои вечна потврда за постигнат успех. Дека
наградите се вистински заслужени само ако се дел од процес, а не куса животна епизода.

Симона Богоевска
Претседател на Иницијативниот одбор
на Клубот на носители
на Инженерски прстен

Трката тукушто започнува.
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Инженерски прстен

Тринаесет генерации и околу 140 инженери – носители на Инженерскиот прстен. Вака сублимирано се изразува досегашниот успех на Инженерската институција на Македонија со својот
афирмативен однос кон знаењето како клучен елемент за личен,
општествен и цивилизациски развој. Свечено се доделува на
Плаошник (место на воздигнување на словенската писменост и
универзитетски центар за изучување на повеќе научни и духовни
дисциплини) и секогаш под покровителство на Претседателот на
Република Македонија. Го добиваат најдобрите студенти од генерацијата – идни инженери – на првите пет рангирани факултети од
техничките науки во Македонија. Ова признание на најдобрите се
доделува по повод Денот на инженерите на Република Македонија.
Инженерскиот прстен е мотиватор на младите таленти за продолжување на своето образование на инженерските факултети и
придонесува кон истакнување на важната улога на инженерските
науки. Квалитетен млад инженерски кадар претставува движечка
сила за унапредување и осовременување на производството и
реформа на клучни сектори за развој. Токму ваквиот „квалитетен
и добро едуциран млад инженерски кадар е клучен предуслов за
успешно приклучување на Македонија кон Европското семејство.
Актуелните европски процеси подразбираат компатибилни системи кои овозможуваат мобилност на инженерите и по хоризонтала
и по вертикала, постојана меѓусебна комуникација, размена на искуства и знаења.... Време е на изразена глобализација. Локалните
граници стануваат сè побледи, полето за натпревар сè пошироко,
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критериумите за квалитет сè построги. Победуваат само најдобрите. Оtтаму и нашата трајна заложба за афирмација на квалитетот
во инженерството“, пишува Горан Марковски, главен и одговорен
уредник на списанието „Инженерство“ во воведниот збор од 2008
година.
Прстенот претставува круна од дабови лисја на чиј врв се наоѓа
знакот на Инженерската институција на Македонија. Во македонските интелектуални кругови, дабовите лисја се симбол на честа и
достоинството. Ѕвездата го симболизира знаењето коешто претставува синергија од сите инженерски дисциплини.
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Иванов: Креативните луѓе се
најзначајниот ресурс
што го имаме
Претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, 7 години го доделува признанието „Инженерски прстен“ на најдобрите
студенти на техничките науки во земјава. Ви проследуваме дел од
неговите ставови, изразени во неколку интервјуа, за списанието
„Инженерство“:

- Наградата „Инженерски прстен“ им оддава признание на најдоб
рите студенти – идни инженери и на еден достоинствен начин ги
промовира техничките науки. Навистина, ми претставува особено
задоволство што сум покровител на една ваква манифестација
која ги препознава оние што се покажале како најдобри во техничките науки. Иако, како универзитетски професор, доаѓам од сферата на општествените науки, сметам дека како држава треба да
продолжиме со создавање пооптимални услови за искористување
на иновативниот и креативниот потенцијал со којшто располагаме
во рамки на техничките науки… (списание Инженерство, 2013)
- Мојата порака до нашите идни инженери е многу едноставна –
да бидат активни и ангажирани, да ги следат светските текови во
својата област, да комуницираат и соработуваат со своите колеги
од светот, да ги искористат сите потенцијали за нивно доусовршување, а потоа своето знаење да го применат во корист на својата земја. Ние, како држава, и натаму ќе се трудиме да создаваме
основа за квалитетна едукација и правилно искористување на потенцијалот со кој располагаме, како и создавање поволна клима за
водење бизнис. На младите е да ја вложат својата интелектуална
моќ во модерни иновации, изнаоѓање практични и корисни решенија, што ќе нè направат видливи на светската карта (списание Инженерство, 2013)

- Лично сметам дека поважен од односот на државата кон инженерскиот кадар е односот на компаниите кон своите вработени и
нивната визија за развој. Компаниите кои решиле да опстојат, решиле да се развиваат, да освојуваат нови пазари, подобро да ги
продаваат своите производи кои ќе бидат подобро осмислени и
дизајнирани, секако ќе имаат потреба од квалитетен инженерски
кадар. Државата тука секако ја поставува основата преку образованието и може да влијае врз создавањето поволна клима за економски развој, но сметам дека тука треба и да престане влијанието
на државата и дека личната иницијатива на поединците, на инженерите и развојните планови на компаниите мора да бидат пресудни. Ние сме конечно сведоци на поврзувањето на компаниите
со високообразовните институции. Има многу успешни проекти
за создавање кадар по порачка, за насочување на образованието
согласно процените кои се сегашните потреби на компаниите, на
фабриките, на индустриските капацитети. Една работа што секако
треба да се смени е односот во свеста кон техничките науки. Долго
време кај нас се градеше култот на канцелариската, на административната работа, на сметка на техничките, стопанските гранки,
кои исто така овозможуваат брз економски развој, производство и
креативен труд. И секако, висок стандард за квалитетните и добро
образовани работници... (списание Инженерство, 2010)
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Црвенковски: Инженерство – иднина

Поранешниот претседател на Република Македонија, Бранко Црвенковски, за Инженерскиот прстен во интервју за списанието
„Инженерство“:
- Жалам за тоа што многу млади инженери се решија својата среќа
да ја побараат надвор од границите на Македонија. Жалам што не
успеавме да создадеме амбиент кој ќе им овозможи своето знаење
и стручност да ги стават во функција на развојот на нашата земја.

Од друга страна, ме радува фактот што тие успеаја да се докажат
како добри инженери во многу земји каде што постои исклучително остра конкуренција. Тоа говори дека имаме добар образовен
систем кој квалитетно ги оспособува да се вклучат во современите технолошки процеси без тешкотии и комплекс. Мислам дека во
Македонија сè повеќе јакне свеста за тоа колку е важно овие квалитетни инженери да останат и да се вработат во земјава. Притоа,
треба да бидеме свесни дека тоа нема да се случи поради нечија
политичка одлука, туку единствено, доколку економскиот развој и
отворањето нови компании и фирми го овозможат тоа. Вистинската стратегија за задржување на инженерите во земјава е стратегија
која ќе овозможи нов инвестициски циклус и економски развој во
Македонија. Убеден сум дека со мудра политика тоа може да го оствариме (списание „Инженерство“, 2008)
- Како Претседател ги користам сите можности што ми стојат на
располагање да го афирмирам значењето на земјата и целото
општество на поддршката на младите таленти генерално, а особено во делот на техничките науки. Да потсетам дека во 2005 година на моја иницијатива беа доделени 100 стипендии на најдобро
рангираните новозапишани студенти на 10-те технички факултети
на државните универзитети во Република Македонија. Истата година, мојот кабинет додели 10 стипендии за постдипломски студии
на универзитетот „Шефилд“ во Солун и уште 7 вакви стипендии во
2006 година. Сепак, моите уставни ингеренции се од сосема друга
природа, а финансиските можности на претседателскиот буџет се
лимитирани за некоја поголема поддршка од симболичната поддршка. Оттука, главните активности ги насочувам кон подигање на
свеста за значењето на ова прашање со надеж дека надлежните
државни институции ќе му го дадат приоритетот што го заслужува
(списание „Инженерство“, 2008).
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13 ГЕНЕРАЦИИ ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН
Идеите и креативноста го движат светот
Инженерскиот прстен во Македонија, досега, го добиле 139 носители – најдобри дипломирани инженери во Македонија. Секој заслужено
се закити со ова највисоко признание, кое всушност, претставува печат на една успешно завршена етапа и обврска да се продолжи со
негување на инженерската мисла и практика. Во продолжение Ви пренесуваме само мал дел од изјавите на носителите, објавени во
списанието „Инженерство“....

Иван Василевски, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ, Скопје
Сметам дека врвна обврска на сите 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. Се надевам дека за 10 години
ќе бидам дел од тим кој ќе напредува на глобалниот пазар преку научни истражувања и иновативно искористување на постоjните
знаења.

Мери Жаја, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ, Скопје
Иднината на човештвото не е предодредена од просторот, енергијата и почвата како ресурс, таа ќе биде одредена од интелектуалниот
развој на човечките 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.

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

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

Ана Љуботенска, Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
Наградата „Инженерски прстен“ е признание што ги заокружува и вреднува досегашниот вложен труд и сили во насока на
себеиздигнување и стекнување базични инженерски знаења и вештини. Таа претставува објективно и реално вреднување на целата
посветеност и истрајност за време на додипломските студии. Истовремено, наградата е мотив и инспирација за понатамошни
продлабочувања на знаењата во инженерската кариера. Наградата делува охрабрувачки за осознавање нови хоризонти и перспективи
во идното делување во областа на која сум ѝ посветена, која е креативна, одговорна, исполнета со предизвици и секогаш отворена за
нови идеи. Идеите и креативноста го движат светот, квалитетот е основа за прогрес.

Александра Серафимовска, Технолошко-металуршки факултет, УКИМ, Скопје
Живееме во ера на интензивен техничко-технолошки развој, а со тоа се јавува потреба од стручен кадар на инженери, луѓе кои
секојдневно се едуцираат и работат во пронаоѓање нови можности во насока на олеснување на животот. Од целиот тој динамичен развој и
научен напредок бев понесена и јас, а наградата „Инженерски прстен“ ме потсети дека и јас сум дел и давам придонес за продолжување
на тој развој како инженер преку своите идеи, знаење и креативност. Наградата претставува признание за мојот досегашен успех и
потсетник за вложениот труд во текот на студирањето. Но, претставува и обврска да продолжам во своето професионално и научно
изградување. Таа претставува не само признание за мене, туку признание и за моето семејство кое цело време ме поддржуваше во
одлуката за студирање токму во оваа област, како и признание за професорите кои ми го покажаа патот до успехот. Признанието треба
да им претставува поттик и на останатите студенти кои одлучуваат да се запишат на еден од инженерсктие факултети. Благодарение
на знаењето што го стекнав на ТМФ, можам да водам индустриски процес за производство на храна и истиот да го дизајнирам до
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совршен вкус, кој секој би сакал да го проба, што е и мотото на насоката – Прехранбена технологија и биотехнологија на кој студирав.
Инженерскиот прстен ми е драгоцен и ми претставува особена гордост која ме потсетува на вложениот труд за време на студирањето,
кој ме доведе до високотехнолошка прехранбена фирма која извезува производи на пет континенти. Потребна е упорност и посветена
работа, а успехот доаѓа сам по себе.

Благица Трајчевска, Машински факултет Скопје
Насоката Мехатроника на којашто се запишав на Машинскиот факултет и проблемите што ги третира во полето на роботиката, ме
привлекуваа и значеа нешто ново, нешто непознато... Сакав да се сретнувам со нови и непознати светови, да студирам нешто што ќе ми
причинува задоволство и ќе ми дава поттик за понатамошна работа. Работев беспрекорно, оддавајќи му подеднакво значење на секој
предмет и на секоја проблематика во текот на студирањето. Успехот си дојде сам по себе.

Дарко Мартиновиќ, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје
Уште од моето прво запознавање со компјутерот почувствував некоја посебна енергија, некоја невидлива сила која ме привлекуваше.
Нема да го заборавам периодот кога започнав да ги пишувам моите први програми. Кога за првпат го открив вистинското значење на
зборовите информатика и програмирање, сфатив колку креативна и забавна може да биде оваа професија. И со отворање на секоја
нова, мала врата, откривав нови работи кои сè уште не ги знаев и со нетрпение сакав да ги научам. И така, по секоја успешно одиграна
борба, сфаќав дека тоа ќе ме води, тоа сакам да го работам и се надевам дека ќе бидам успешен.

Тина Коцова, Технолошко-металуршки факултет
Откако завршив со додипломските студии на ТМФ, одлучив да се запишам на магистерски студии во странство. Бев водена од желбата
да откријам нови култури, нови средини, но многу побитно – да дојдам во контакт со различни начини на студирање и различни навики
на работа. Одбрав магистерски студии од Еразмус Мундус (Erasmus Mundus) наречени Master Food Identity кои ми овозможија да
студирам и работам во повеќе од четири европски земји и да бидам во постојан контакт со студенти, професори и професионалци,
буквално од сите страни на светот. Овие студии ги отпочнав пред година и половина, така што не бев во можност да присуствувам на
церемонијата за доделување на инженерскиот прстен. Таа чест им припадна на моите родители. Сепак, би сакала да нагласам дека
студирањето во Македонија, работата на ТМФ и помошта од моите професори од отсекот Прехрабена технологија, претставуваат
незаменлива потпора и подлога за успешно следење на магистерските студии. Сега се наоѓам на крајот на третиот семестар кога
треба да одлучам каде ќе ја работам магистерската теза и на која тема. Примарна желба е да се вратам на Балканот каде што би можела
да го применам стекнатото знаење и да помогнам во процесот на заштита и валоризација на традиционалната и локалната храна, што
претставува основна содржина на Master Food Identity студиите.
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Стојанче Панов, Факултет за информатика, Штип
Добивањето на наградата „Инженерски прстен“ за мене беше едно прекрасно и неповторливо искуство кое ќе го паметам како значаен
момент во мојот живот. Во моментот сум студент на постдипломски студии на Факултетот за информатика при универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип. Со оглед на тоа дека го довршувам моето образование и сè уште сум на почетокот на градењето на мојата кариера,
искрено се надевам дека оваа награда ќе ми помогне во блиска иднина, по завршувањето на студиите, да напредувам и да се развивам,
со цел да придонесам со мојот труд и посветеност за подобро општество. Останува на времето да покаже сè.

Катарина Тројачанец
Човек никогаш не добива желба без да добие и сила за нејзино остварување. Сепак, треба да се потруди за тоа. Со огромна волја и
ентузијазам ѝ се посветив на компјутерската наука. Секој човек треба сам да го открие она што го инспирира, мотивира и го сака во
својата потенцијална професија за да може да го исполнува и тој да биде успешен во неа. Јас чекорам на патот кон моето најголемо
достигнување.

Филип Здравески
Проблемите се привремена состојба! Ништо не трае вечно. И на проблемите им доаѓа крајот! Тоа е мотото што ме води низ животот.
Науката отсекогаш ме привлекувала, без разлика дали станува збор за технички, природни или општествени науки. Гледајќи ги
инженерите како цртаат детали, склопни цртежи на големите табли, восхитувајќи им се на нивната умешност, сè повеќе го засакував
инженерството. За мене претставува магија кога инженерот, независно дали е електро, машински, градежен.. ќе најде решение за некој
проблем.

Марјан Џидров
Кое е вашето животно мото? Да се биде или не прашањето не е сега, туку за вчера, бидејќи утре е нешто трето.
На кои современици им се восхитувате? На оние обичните.
Кое е вашето најголемо достигнување? Допрва доаѓа.
Дали ви се остваруваат соништата? Сонот си е сон, јавето си е јаве, што и да е, арно да е.
Каде би сакале да живеете? Онаму каде што зимата е топла, а летото ладно.
Ако не бев инженер, ќе бев..? Уметник
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Катерина Почепопова
Кое е вашето животно мото? Не знам дали имам такво нешто, ама има нешто што го прочитав неодамна, а ми се допадна:
„Живеј за денес, не мисли на утре“.
Дали ви се остваруваат соништата? Мислам дека соништата се остваруваат ако доволно ги посакуваш и правиш сè за да ги
исполниш. Во моментов сум на добар пат, барем јас така мислам, ќе видиме.
Кога би имале моќ, што најпрво би промениле? Доста страшно прашање. Сите мислат дека знаат што сакаат и што да сменат
кога би имале моќ. Ама мислам дека не е лесно да се избере и реши што. Сакам да ја сменам Македонија во најеколошката и
најпријателски расположена земја кон природата.
Каде би сакале да живеете? Ова се менува барем еднаш месечно, ама со оглед на тоа во кој правец се движи мојата кариера
и професија, дефинитивно некаде каде што почесто се случуваат земјотреси, како Јапонија, Западниот брег на Америка и
Канада или, засега, мојот омилен град е Истанбул.
Ако не бев инженер, ќе бев..? Ме привлекувале повеќе работи во животот, како биологија, географија, историја, сигурно
нешто од тоа би одбрала.
Кире Триводалиев
Ми беше привлечно размислувањето за моќта на компјутерот и што сè е способен да направи. Секако, тоа беа денови кога
не бев добро запознаен со проблемите кои мора да се решат за компјутерот да продуцира некакво „чудо“, туку повеќе беше
наивна импресија која ја добив само од користење готови компјутерски софтвери. За мене едно логично продолжување на
љубовта кон математиката, а воедно и задоволување на љубопитноста за прашањето што всушност се случува во тој чудесен
компјутер. Во однос на научниот дел работам на проблеми од биоинформатиката. Како да се искористи компјутерот и моќта
што ја има за да се даде одговор на прашања кои досега не се отворени, а го засегаат човекот и неговото здравје. Генерално
денес помладите го гледаат компјутерот повеќе како забава и нема ништо лошо во тоа. Сепак, можностите се далеку, далеку
поголеми. Замислете како би било голем број болести да може да се спречат и тоа само благодарение на компјутерски
анализи. Тоа е она што ме исполнува и што ги прави информатиката и компјутерот незаменлив дел од мојот живот.

Катерина Банџо
Недостигот од храна сè повеќе ја загрижува растечката човекова популација и придонесува сè повеќе да се вложува во
агрономијата. Природните ресурси се ограничени, а во нив спаѓаат и обработливите земјоделски површини. Поради тоа,
со развојот на земјоделската наука се зголемува и степенот на искористеност на овие површини. Живееме во време кога
загадувањето на планетата Земја достигнува критични граници и сите се загрижени за ефектите од стаклената градина, улогата
на агрономијата повторно доаѓа до израз. Со примена на современо земјоделско производство се намалуваат загадувањето
на средината и последиците по човековото здравје кои настануваат од несоодветната употреба на хемиските средства. За
важноста на земјоделието зборува и фактот што, за нашата земја да стане членка на ЕУ, најмногу реформи треба да се воведат
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токму во овој сектор. Ова се само дел од причините поради што моето студирање ми претставуваше вистинско задоволство, а мојата
професија ме исполнува со чувство на важност и значајност.

Дарко Наков
Основната причина која беше пресудна при изборот на мојата професија беше желбата и инстинктот да се создаде нешто ново, да се
подобрат условите за живеење, вклопувајќи се во природните облици и на тој начин, заштитувајќи ја природата, да се заштитиме самите
себе од несаканите влијанија од неа. Комплексноста и предизвикот да се биде градежен инженер при што се анализираат конструкциите
и објектите од сите можни аспекти и правилно и сеопфатно се оценува функционалноста, трајноста и вистинскиот степен на сигурност
му овозможуваат на еден инженер дизајнирање и реализација на храбри, но сигурни, трајни и економични решенија за секаков вид
конструкции. Од особен предизвик е градежништвото поврзано со модерни концепти на програмирање, компјутерски ориентиран
дизајн на конструкции, нумерички методи, математички и компјутерски симулации и моделирање на најразличен тип конструкции.

Драгица Ѓуровска
Љубовта кон преработката на дрвото започна да се развива рано во детството кога поголем дел од денот го поминував со татко ми,
изработувајќи најразлични форми во дрво со неговите длета. Отсекогаш ме интересирал внатрешниот дизајн и затоа се одлучив да
се запишам на Шумарскиот факултет, отсек проектирање и технологија на мебел и интериер. Практичниот увид во реализацијата и
финализацијата на индустриските производи, уште повеќе ја надополни и збогати мојата теоретска база на знаења. Стекнатиот
квантум на квалификувани знаења од областа на преработката на дрвото ми овозможи мошне брзо и успешно да се вклучам во
производниот процес на една од најуспешните фабрики за мебел во Македонија. Како млад инженер – проектант, мојата визија е да
внесам максимална креативност и иновативност во проектирањето и изведувањето елементи од ентериерот, компатибилни со новите
стандарди на современото домување.

Александра Златеска
Важноста на градежништвото, особено неговата комплексна целина која во себе обединува низа науки, како физика, математика
геомеханика и ред други дисциплини, се од огромно значење за комплетирање на една правилна и квалитетна конструкција. Животот
на самата конструкција е во рацете на инженерот кој е одговорен за нејзиното правилно пресметување и градење. Сведоци сме на
многубројни несреќи кои се случуваат како резултат на неправилно димензионирани и проектирани конструкции, како и од користење
неквалитетни материјали, кои добиваат катастрофални размери кога би се приклучиле и земјотресите и другите елементарни непогоди.
Ова беше една од причините да го изберам земјотресното инженерство како моја идна специјалност со цел да придонесам за подобар
и посигурен живот.
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Звезда Богеска
Одлучив да станам земјоделски инженер поради првичната љубов и почит кон природата, што е основа за здраво и плодно живеење.
Сакам да се занимавам со здраво органско производство и да придонесам во борбата за безбедна храна која мора да се интензивира
сè повеќе, имајќи предвид дека процесот на загадување на хранливите продукти алармантно се зголемува. Конвенционалното
земјоделство го става на раб опстанокот на живиот свет, од растителните до животинските видови и повисоко, до човекот. Значи,
мора да си помогнеме себеси, на нашите поколенија, како и на нашата планета.

Александар Ивановски
Потребата да се вклопам и содејствувам со нешто толку Божесно, наречено природа и потреба од чиста логичка мисла, математички
искалкулирана професија, како и генетската определеност на моето семејство за инженерската професија, кулминираа во мојата
остварена желба за станување член во Семејството на инженери или поточно, инженери на животна средина. Не ми е доволно
јасна причината за имањето негативен став кон инженерската професија. Дали причината е тоа што за да дипломираш на некој од
инженерските факултети треба да вложиш многу труд и тука, главниот чинител е стравот дека вложениот труд нема да се реализира
како доволно платено работно место во струката. Меѓутоа, мора да сте убедени дека сето она што сте го вложиле во себе во текот на
студирањето го вложувате повеќекратно за себе и ќе увидите дека не е секогаш така. И како за крај, од мене еден совет дека никогаш
нема да знаеш што ти треба и што бараш додека не го најдеш или изгубиш. Не губете ја можноста да станете инженер, јас го најдов тоа
што го барав.

Ана Ивановска
Дoбро ја владеев математиката, но го сакав и цртањето. Архитектурата ги спои овие мои способности. Отсекогаш ме импресионирала
моќта на архитектите, но и нивната обврска, одговорноста да ја моделираат средината во која живеат луѓето. Восхитувачки и
благородно е да се умее идејата да се стави на хартија на начин кој на крајот, како финален производ, ќе даде изградена структура.
Студирајќи архитектура сè повеќе ги развивав моите уметнички способности, стекнав поголеми знаења од историјата и технологијата,
социјалната и културната свест и критичката имагинација. Успешниот архитект мора да има огромен квантум на знаење, да умее да ја
премине традиционалната бариера меѓу науката и уметноста. Со упорна работа ќе ја постигнам оваа моја цел.
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Носители на признанието Инженерски прстен
1

Ана Ивановска, Архитектонски факултет, УКИМ, 2004
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2
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3
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30 Катерина Ташкова, Електротехнички факултет, УКИМ

5

Александар Костиќ, Машински факултет, УКИМ

31 Симеон Милевски, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ

6

Дејанчо Ѓеоргиев, Технолошко металуршки факултет, УКИМ

32 Мите Томов, Машински факултет, УКИМ

7

Весна Нечовска, Технички факултет Битола, УКЛО

33 Тијана Калајџиева, Технолошко металуршки факултет, УКИМ

8

Далиборка Ристевска, Шумарски факултет, УКИМ

34 Михаел Кашовски, Tехнички факултет Битола, УКЛО

9
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35 Марјан Делипетров, Градежен факултет, УКИМ

2007
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36 Драгица Ѓуровска, Шумарски факултет, УКИМ

11

37 Бранислава Ѓорѓевиќ, Архитектонски факултет, УКИМ, 2008

Александра Златеска, Градежен факултет, УКИМ

12 Соња Филипоска, Електротехнички факултет, УКИМ

38 Гоце Тасески, Градежен факултет, УКИМ

13 Звезда Богевска, Земјоделски факултет, УКИМ
14 Даме Димитровски, Машински факултет, УКИМ

39 Кире Триводалиев, Факултет за електротехника и информациски
технологии, УКИМ

15 Јелена Остојиќ, Технолошко металуршки факултет, УКИМ

40 Катерина Банџо, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
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21 Стевчо Митовски, Градежен факултет, УКИМ

46 Лилјана Божиновска, Градежен факултет, УКИМ

22 Иван Чорбев, Електротехнички факултет, УКИМ

47 Ѓорѓи Маџаров, Факултет за електротехника и информациски 		
технологии, УКИМ

23 Тања Мициќ, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
24 Кристина Јакимовска, Машински факултет, УКИМ
25 Елена Томовска, Технолошко металуршки факултет, УКИМ
26 Биљана Цветановска, Технички факултет Битола, УКЛО

48 Миле Орешковиќ, Факултет за електротехника и информациски 		
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50 Марјан Џидров, Машински факултет, УКИМ

67

Инженерска институција на Македонија

51 Игор Мицовски, Технолошко металуршки факултет, УКИМ
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УГД Штип

58 Катaрина Тројачанец, Факултет за електротехника и информациски
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62 Стефан Кувенџиев, Технолошко металуршки факултет, УКИМ
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технологии, УКИМ
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116 Анита Поповска, Факултет за земјоделски науки и храна
117 Паулина Грнарова, Факултет за електротехника и информациски
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Домашна соработка за повисoко ниво на професионализам
Инженерската институција на Македонија, во својот седумдецениски развој, соработувала со многу клучни фактори во развојот на инженерството и на македонското
општество. Водилка во оваа соработка секогаш била да се достигне повисоко ниво
на професионализам во инженерството и максимално активирање на инженерските умови во исполнување на потребните реформи. Историјата на ИМИ нотира
соработка со државни органи, со многу фирми и институции, како и со високообразовни установи. Списокот е огромен, но сублимирано, соработката со властите
се движела во насока на донесување соодветно и правилно законско решение или
подзаконски акт.
И денес, Инженерската институција на Македонија, исто така, го следи овој курс. Македонското стопанство останува доследно во поддршката на Институцијата во исполнување на своите зацртани цели и достигнување на својата визија. Од друга страна,
нашите инженерски кадри се дел од секојдневниот производствен „живот“ на компаниите, претставувајќи стожери на нивното функционирање. Без разлика дали се произведува храна, енергија, материјали..., инженерите се обликувачи на процесот.
Но, за да се создадат квалитетни инженери, Инженерската институција на Македонија континуирано, преку своето членство и организации, соработува со факултетите. Впрочем, универзитетските професори се оние, кои заедно со инженерите од стопанството ги создаваат
ставовите на ИМИ за тоа во која насока треба да се движи образовниот процес, како и начините да се создаде негова препознатливост
на меѓународно ниво. Во своето досегашно функционирање, ИМИ соработува со најквалитетните високообразовни институции во промовирање на техничките науки кај младите, истакнување на најдобрите, а со тоа ја дава
својата поддршка во создавање квалитетен инженерски кадар. Било да е технологија,
металургија, градежништво, архитектоника, земјоделство, машинство, електротехника, информациски технологии, компјутерско инженерство, шумарство, биотехнологија
и уште многу други гранки, нашите инженери учествуваат во профилирањето на нов
кадар. Институцијата претставува спој меѓу теориската база (која се создава на факултетите) и практичната надградба (која се создава во компаниите).
За доследно следење на својата визија, ИМИ воспостави суштинска соработка во
низа проекти, меѓу кои е и Признанието „Инженерски прстен“, со Комората на овластени архитекти и овластени инженери како самостојна, струкова, непрофитна
и независна организација, што врши јавни овластувања, согласно Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање.
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Меѓународна димензија на
националните активности
Во своето долгогодишно постоење, Инженерската институција на Македонија се залага за интернационализација на своите активности
преку меѓународна соработка со организации со слични интереси, задачи и цели. Имено, до осамостојувањето на Република Македонија,
Институцијата е вклучена во активностите на сите други републички
организации од поранешна Југославија. Таа меѓународна соработка
продолжи и по 1991 година. Така, ИМИ е присутна на конференциите
организирани по повод Денот на инженерите во Србија, Словенија,
Хрватска и Црна Гора, каде што се разговараат теми за достигнувањата во областите на инженерството, но и за промените што треба да се
направат во образовниот систем за добивање поквалитетни инженерски кадри.
Паралелно, Институцијата ја зајакнува својата соработка и со инженерските организации кај своите соседи, Грција и Бугарија. Имено,
сè до формирањето на Комората на овластени архитекти и овластени
инженери на Република Македонија во 2007 година, ИМИ беше единствена национална организација што учествуваше и во меѓународните активности на европските инженерски комори. Стекнатите знаења
и искуства, пренесени на национално ниво, овозможија Комората на
овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија
да биде поставена како современа европска инженерска организација.
Инженерската институција на Македонија од септември 2011 година е полноправна членка на FEANI (European Federation of National
Engineering Associations). Позитивна оценка и потврда дека ИМИ ги
исполнува стандардите и сите барања да биде Национален член во
FEANI, каде што ќе ја претставува Република Македонија, беше дадена од делегацијата што престојуваше во Македонија на 14 и 15 јули
2011 година. Тогаш, претставници од Инженерската институција на Македонија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Комората на овластени
архитекти и овластени инженери и Министерството за образование и
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наука на делегацијата на FEANI дадоа детален преглед на состојбата
на инженерската професија и инженерскиот образовен систем во Република Македонија.
FEANI е европска федерација на национални инженерски асоцијации
и претставува федерација на инженери, која обединува национални
инженерски здруженија од 34 европски земји. Денес, во Федерацијата
се здружени повеќе од 350 национални инженерски здруженија, сите
признаени во матичните земји како претставници на инженерската
професија на национално ниво. Така, FEANI ги претставува интересите на повеќе од 3,5 милиони инженери во Европа, се залага за еден
глас на инженерската професија и сака да го потврди и развие професионалниот идентитет на инженерите. Преку своите активности и
услуги, особено со именување на професионалната титула EURO ING,
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FEANI има цел да се олесни меѓусебното признавање на инженерските квалификации во Европа и да се зајакне позицијата, улогата и одговорноста на инженерите во општеството. Генералниот секретаријат
на FEANI, кој управува со активностите на федерацијата, се наоѓа во
Брисел. Основана е во 1951 година, неколку години по завршувањето
на Втората светска војна, од страна на француски и германски инженери кои сметале дека преку технологијата, како нивна заедничка област
на дејствување, ќе биде можно да се создадат професионални врски
помеѓу поранешните непријатели и на тој начин да се создаде просперитетен и мирен развој на европското општество.
FEANI и официјално е признаена од страна на Европската комисија
како организација, претставник на инженерите во Европа. Федерацијата, исто така, има консултативен статус во UNESCO, UNIDO и во
Советот на Европа. Нејзини цели се афирмирање на професионалниот
идентитет на инженерите во Европа, обезбедување услови за признавање на професионалните квалификации на инженерите на земјите-членки во Европа и во светот, подобрување на статусот, улогата и
одговорноста на инженерите во општеството, заштита и унапредување
на професионалните интереси на инженерите, олеснување на интернационализацијата на пазарот на труд во Европа и во светот, залагање
за заеднички ставови во инженерската професија во Европа, имајќи
ја предвид својата разновидност и претставување на инженерите од

Европа во меѓународни организации и во други тела за донесување
одлуки.
Како потврда за значењето на ИМИ како нова членка и залагањето
на нејзините претставници во активностите и политиките на FEANI,
Институцијата ја доби честа да биде домаќин на Генералното собрание во 2013 година. Тоа се одржа на 4 октомври во Скопје. На него
присуствуваа околу осумдесет гости од 25 земји-членки на FEANI:
Австрија, Белгија, Бугарија, Швајцарија, Кипар, Чешка, Германија, Данска, Естонија, Шпанија, Финска, Македонија, Хрватска, Ирска, Исланд,
Италија, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Шведска, Србија,
Словенија, Словачка и Обединетото Кралство.
ИМИ, во последните десетина години, ги следи научните достигнувања во новите технологии за производство на енергија, кои сами по
себе се мултидисциплинарни. Финансирана од Централноевропската
иницијатива - ЦЕИ, Институцијата организира три меѓународни работилници на кои учествуваат експерти од земјите-членки на ЦЕИ.
Работилницата „New frontiers of low-cost photovoltaic solar cells, 2008“,
одржана од 29 до 31 мај 2008 година, овозможи воспоставување соработка во областа на евтините фотоволтаични сончеви ќелии во
регионот на Централна Европа. Основна цел на работилницата беше
зголемување на знаењата и искуствата, но и стретешкото партнерско
поврзување помеѓу научниците за идни заеднички проекти.
Втората работилница, „Low-cost solar cells 2011: Opportunities and
challenges for green energy“, се одржа од 15 до 18 мај 2011 година. Основните цели на работилницата се, преку веќе воспоставената заедничка соработка во регионот на Централна Европа, да се истражат
можностите за примена на фотоволтаици од третата генерација, како
и да се презентираат иновативни материјали и технолошки процеси за
производство на евтини сончеви ќелии.
Третата работилница, „The role of CEI to enhance cooperation of Western
Balkan Countries on green energy production“, се одржа од 2 до 5 јуни
2013 година за да ги промовира политиките на ЦЕИ за производство
на зелена енергија во земјите од Западен Балкан, на едно место да се
претстават националните стратегии за зголемување на нејзиното производство, како и улогата на ЦЕИ за подобрување на соработката на
земјите од Западен Балкан.
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Разговор со Хозе М.П. Виеира, претседател на ФЕДЕРАЦИЈА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНЖЕНЕРИ НА ЕВРОПА

Инженерите имаат централно место во општеството
l

Инженерската институција на Македонија е професионална, неполитичка и непрофитна организација, која е член на ФЕАНИ од 2012. Кој е придонесот на нашите инженери во развојот на ФЕАНИ како асоцијација?

Инволвираноста на Инженерската институција на Македонија во Федерацијата на
професионални инженери на Европа (ФЕАНИ) е од голема важност, особено во однос
на повратниот одговор на нашите многубројни прашања за тоа како вашите инженери
може да придонесат и што можат да очекуваат од поголема европска територија, односно она што го нудат Европската Унија и ФЕАНИ. Се надеваме дека тоа ќе ги отвори
видиците кон еден поголем свет и ќе ги зголеми шансите да дознаат нешто повеќе за
Европа, да се поврзат со инженерите од други земји и подобро да ги осознаат можностите и шансите за прекуграничен кариерен развој и можностите за вработување.

l

Годинава ИМИ слави голем јубилеј – 70 години постоење. Тоа е долг период,
што на многу начини ја дефинира историјата на една нација. Ќе сакате ли да ни
го кажете Вашето мислење за ИМИ и за нејзиниот успех во развојот на меѓународните политики во инженерските дисциплини?

Секоја организација со толкугодишно постоење има неверојатна историја на успеси
во корист на професијата. Во овој поглед, ИМИ е примерна организација. Тоа ќе го илустрирам со пример - доделувањето на „Инженерскиот прстен“ на новодипломираните
инженери е симболичен, но многу важен настан во нивните животи и стимулација за
развој на успешна кариера. Мала земја треба да ги храни талентите и со тоа што ќе
ги уважи во раните фази на нивните врвни достигнувања, без сомнение ќе ги охрабри
и нив и општеството како целина. 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.
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Нашата организација го надгледува, промовира и координира развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини. Дали инженерството е врзивното ткиво
на општеството?
Со огромната палета дисциплини, без разлика дали е изградба,
хемија, механика или ИТ, инженерите се круцијални за понатамошниот технолошки развој на нашето општество.
Само во полето на дигитализацијата, развојот и промените во целина се многубројни
и огромни и ќе продолжат да оставаат битно и
значајно влијание на нашето секојдневно живеење. Достигнувањата, за кои до пред неколку
години можевме само да сонуваме, денес се
секојдневние, како што е целосната технолошка еволуција во однос на социјалните мрежи и
интернетот. Тоа има директно и значајно влијание на начинот на кој комуницираме едни со
други и со целиот свет. Исто така, овој развој
е глобален и откажувањето не е изводлива алтернатива. Дополнително, предизвиците со кои
се соочуваме во врска со нашата животна средина се многубројни: пристап до безбедна вода
за пиење, намалување на отровните емисии,
паметни мрежи, зелени градови, климатски
промени, обновлива енегија итн. Сите тие би
биле невозможни без експертското знаење на
новите генерации инженери.

l

Што треба да прават инженерите за да го подобрат својот
статус во општеството?
Иако, генерално, инженерите имаат извонредни технички капацитети во своите полиња или дисциплини, треба да се погрижиме тие
да ги развијат своите „меки“ области. Инженерите во политиката се
реткост, но и тоа има тенденција да се променува. Таков е случајот
со новоназначениот Генерален секретар на Обединетите Нации,
Антонио Гутјерес, кој е португалски инженер. Од таквите позиции
тие можат да бидат идоли на идните генерации инженери. Развојот
l

на менаџерските и лингвистичките способности станува сè поважен во овој глобален свет. Затоа, доживотното учење и развојот на
што е можно поголем сет вештини во разни дисциплини ќе бидат
на прво место по важност при градењето кариера. Во тој контекст,
учењето и работата во странство се речиси предуслов да се стане
вистински интернационален професионалец. ЕРАЗМУС+ е, секако, еден од најуспешните проекти што ги има
лансирано Европската Унија. Навистина задоволува да се види како со оваа можност за студирање во странство, светот станува сè помал,
додека хоризонтот на индивидуалците станува
сè поширок. Овие и другите иницијативи за
поттикнување и промовирање на развојот на
инженерското образование се во сржта на мисијата на ФЕАНИ.
l

Која е Вашата порака за следната генерација инженери? Има ли нешто што би
требало досега веќе да го имаат сторено,
но некако не успеале? Како може Македонија да ја мотивира идната генерација
инженери?

Мотивацијата е и ќе остане многу индивидуална тема, но со приказни за успех и истакнување на достигнувањата на нашите идоли, секако, би можеле да ги прошириме можностите
што ги нуди професијата. Инженерите имаат
централно место во општеството и секогаш
се расположени да помогнат, бидејќи тие се решавачи на проблеми. Ваквиот структурален и аналитички начин на справување, во
комбинација со техничкото знаење и вештини, ѝ даваат величина
на професијата. Кога ќе бидеме способни да ја убедиме следната
генерација дека овие таленти, кои треба константно да се ажурираат, во комбинација со меѓународното искуство, менаџерското
умеење и лингвистичките капацитети, создаваат еден совршен сет
на вештини за просперитетна и успешна кариера, тогаш ќе бидеме
успешни во постигнувањето на нашата мисија како организација.
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Две децении списание „Инженерство“

ГЛАС НА ИНЖЕНЕРСКАТА МИСЛА
Во годината кога се одбележуваат седумдесет години од постоењето на Инженерската
институција на Македонија, како инженерска фела, одбележуваме уште еден јубилеј –
20 години од излегувањето на списанието „Инженерство“.
Сведок на времето на развој на Институцијата и на инженерството во самостојна Македонија.
Пред да се „роди“ ова списание, инженерите во Македонија, преку Сојузот на инженери и техничари, издавале Билтен по посебни струки, кои биле гласило за прикажување на општествениот труд на Сојузот и организацијата. Историјата сведочи дека биле печатени Билтен на Сојузот
на инженерите и техничарите на Македонија, Билтен за градежништво, Билтен за рударство и
металургија, Билтен за земјоделство и шумарство, Билтен за хемија и технологија, Билтен за
електромашинство и Билтен за текстил. Овие билтени, всушност, претставуваат предвесник на
појавата на ова современо стручно и единствено списание од ваков карактер во земјава.
Првиот број на Инженерство е промовиран и испечатен на Златниот јубилеј 50 години од постоењето на Друштвото на инженерите/Сојузот на инженери и техничари/Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија. Тогашниот издавачко-уредувачки
одбор, впрочем, ја поставува патеката по која се движи развојот на овој сведок на историјата и
предвесник на иднината.
„Списанието на Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија
се утврдува со содржински профил на интердисциплинарно и трансдисциплинарно стручно-научно списание за инженерско-технолошко творештво со горенаведениот наслов „Инженерство
– списание за инженерско творештво и технологија (англиска транскрипција: ENGINEERING Journal of Engineering Creation and Technology) ќе претставува основа за неговата меѓународна
препознатливост“, стои нотирано во Извештајот од седницата одржан на 04.12.1995 година, кога
се воспоставува списанието.
И оттогаш наваму, двасесет години, неуморно ги бележи успесите на нашите колеги – инженери
и техничари. Ја нотира сегашноста, говори за минатото и се обидува да ја предвиди иднината.
Дава можност стручноста да биде забележана и да сведочи за развојот на инженерството во
Македонија.
Ми припадна честа, како актуелен главен и одговорен уредник на Инженерство, да посакам уште
многу издадени броеви, да повикам сите заедно да го негуваме ова наше чедо, да му даваме квалитетна содржина и да му овозможиме, колку што е можно, да ја отсликува инженерската реалност.

Миле Димитровски,
главен и одговорен уредник
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Заклучоци и одлуки на Издавачко-уредувачкиот одбор
„Врз основа на заклучокот од Генералното собрание од Двостепеното заседание на Сојузот на инженери и техничари на МакедонијаИнституција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија 1994 и соодветните одлуки на Извршниот совет и
Управниот одбор, а по извршените претходни консултации и прибирање информации за различни домашни и странски списанија на
слични инженерски научно-стручни организации од национален и интернационален карактер, на својот работен состанок од 4.12.1995
година и во полн состав, Издавачко-уредувачкиот одбор ги донесе следниве заклучоци и одлуки за Списанието на Институција на
инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија:
1. Списанието на Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија се
утврдува со содржински профил на интердисциплинарно и трансдисциплинарно стручно-научно
списание за инженерско-технолошко творештво со наслов „Инженерство – списание за инженерско
творештво и технологија (и покуса верзија „Инженерство - Engineering) со кратенките СИТТ-JECJ
(Journal of Engineering Creation and Technology) ќе претставува основа за неговата меѓународна
препознатливост.
2. Целите на Списанието се утврдуваат не само во смисла на гласило за инженерско творештво, наука
и технологија на Македонија, туку и како афирмативно-претставителна и промотивна легитимација
на македонската инженерска интелигенција и како форум преку кој ќе се води и јавна, научно
втемелена стручна расправа, а тоа значи и општествено промовирање на критичката стручна свест на
македонската инженерска интелигенција.
3. Содржински, тематската ориентација на списанието се утврдува околу интердисциплинарните и
трансдисциплинарните тематски области енергија, вода, животна средина, комуникации, материјали,
храна и во него ќе бидат печатени применети или теориски текствои со препознатлива инженерско
творечка оригиналност од поопшто и потрајно значење и врз основа на три рецензии (две позитивни).
4. Списанието ќе се издава квартално, а ќе се планира годишно, преку издавачка политика за сите четири
броја во годината.
5. Списанието ќе се обликува во двоколонски формат и според двојазичен издавачки концепт на
македонски и на англиски јазик, преференцијално, а со цел и меѓународно пласирање. По исклучок, а по
избор на авторите, вториот јазик може да биде германски, италијански, руски, француски или шпански.
6. Трудовите кои ќе бидат прифаќани за објавување во категориите статија - заокружен инженерсконаучен или инженерско-технолошки труд (во обем од 8-12 страници, максимум) и соопштение – покус
приказ на нови сознанија односно откритија или научно-критички есеј за/од јавна полемика (во обем
од 2-4 страници, максимум), а повремено ќе бидат печатени и поканети тематски статии на докажани и
општопознати потврдени творци во инженерството (во обем до еден авторски табак, максимум). Обемот
вклучува: апстракт, пет клучни збора, вовед/главен текст (во едно или неколку поглавја) со сите формули,
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слики, цртежи, дијаграми и табели/заклучно резиме, благодарност, односно признание, референцирана
литература.
7. Авторот, од име на коавторите, потпишува изјава за пренесување на издавачките права (Copyrights) врз
институцијата, по авторот и коавторите ги задржуваат врз себе авторството и стручната одговорност за
трудот.
8. Насловната страница на списанието се предлага да биде во црвена боја со насловите и другите
написи на македонски и англиски јазик и во жолта боја за да биде симболизирано дека е списание на
МАКЕДОНСКАТА инженерска интелигенција.
9. Списанието ќе се самофинансира по пат на прифаќање технолошко-комерцијални прикази и продажба
на сите заинтересирани правни и физички лица во земјата и во странство, како и од донации, а
остатокот од приходите ќе претставува составен дел на приходите на Институција на инженерско научни
друштва и сојузи на Република Македонија, додека во текот на првата година на издавање истото ќе
биде потпомогнато и од Институцијата.
10. По организационо-техничкото и финансиско стабилизирање на Списанието, почнувајќи од и во тек на
1996 година, составот на Издавачко-уредувачкиот одбор и на Списанието на поканети рецензенти ќе
биде прошируван од редот на најистакнатите докажани стручно-научни инженерски творци во земјата,
како и со поканети истакнати автори од странство.
5.12.1995
Печатени списанија од Сојуз на инженери и техничари на Македонија – Институција на инженерско научни друштва и сојузи на
Република Македонија - Инженерска институција на Македонија
1977
1978- 1982
1996
1997
1998
1999 – 2002
2003
2004 – 2016

прв број на билтенот – списание на Сојузот на инженери и техничари на Македонија (по повод 30 години постоење
на Сојузот на инженери и техничари на Македонија)
5 броја на билтенот, по еден број годишно
повторно обновено списанието, под името „Инженерство“ – излегуваат 4 броја во текот на оваа година
отпечатени 4 броја на „Инженерство“
отпечатен двоброј на списанието
списанието не излегува
отпечатен еден број на списанието „Инженерство“
графички и содржински изменето списание, излегува по еден или два броја годишно
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СПОНЗОРИ

Витаминка АД Прилеп

АББ претставништво Скопје

Макпрогрес ДОО Виница

ОКТА АД Скопје

АД МЕПСО

Дијаг доо

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

Геохидро Инженеринг ДООЕЛ Скопје

Макстил АД Скопје

Завод за испитување на материјали и развој на нови
технологии „Скопје“ АД Скопје

Геоинг МК ДОО
Балкан консалтинг ДООЕЛ Скопје
Простор ДОО Куманово
Комора на овластени архитекти и овластени инженери
Друштво за геологија, градежништво, консалтинг и
други услуги Геохидроконсалтинг-ДООЕЛ СКОПЈЕ
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Геинг Кребс унд Кифер интернешнл, Скопје
Градежен институт „Македонија“, Скопје
Балкан Консалтинг – Скопје
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ПОДДРЖУВАЧИ
УНИВЕРЗИТЕТИ
1.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

2.

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

3.

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

4.

Државен универзитет во Тетово

ФАКУЛТЕТИ
1.

Технолошко металуршки факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

10.

Шумарски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

2.

Градежен факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

11.

Факултет за информатика,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

3.

Факултет за земјоделски науки и храна,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

12.

Технолошко технички факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

4.

Технички факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

13.

Факултет за биотехнички науки,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

5.

Машински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

14.

Факултет за информатика,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

6.

Факултет за електротехника и информациски
технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

15.

Технолошко технички факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

7.

Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

16.

Електро технички факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

8.

Архитектонски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

17.

Земјоделски факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

9.

Факултет за дизајн и технологии на мебел,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

18.

Факултет за природни и технички науки,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
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Симболика на
„ИМИ – Инженерство – Мотивација – Иновација“
Монографијата по повод 70 години Инженерска институција на Македонија сублимно е насловена
„ИМИ – Инженерство – Мотивација – Иновација“.
Затоа што….
Инженерството е носечкиот столб во општеството. Тоа е врзивното ткиво и за постоењето
на нашата Институција. На оваа реална база го надградуваме битосувањето на македонското
секојдневие. Токму затоа, зборот „инженерство“ е прв во низата зборови што ја отсликуваат
инженерската реалност.
Мотивацијата е водилката на секоја личност. Уште повеќе, без мотивација, ниту едно дело нема
да биде реалност. Сè што ќе се „сони“ во инженерскиот ум, без мотив, ќе остане само дело на
хартија. Мотивацијата се однесува и на потребата од обединување на инженерскиот кадар во една
институција, која 70 години мотивирано се „бори“ со приликите што ги има секое време.
Иновацијата е моторот, кој ја менува реалноста. Без иновативни личности, како што се инженерите,
ќе живееме во секојдневно безличие, во непроменлив свет, во свет кој ќе стане монотон.
Иновативноста создава нова реалност.
И откако ќе ги споите сите три збора: Инженерство – Мотивација – Иновација, всушност, ја добивате
Инженерската институција на Македонија како организирана форма за обединување на овие
сублимни зборови.
Од технички аспект, доколку се анализираат првите букви навезени на корицата, за секој збор
поодделно ќе се забележи дека првото „И“ е бледо и недооформено. Всушност, на овој начин, се
одразува идејата дека сè што е реално и опипливо некогаш било само замисла, без дефинирани
контури.
Буквата „М“ веќе ги добива контурите на проект. Основните параметри се дефинирани и проектот
почнува да ги живее своите денови. Идејата преминува во друга форма – основна верзија на
реалноста.
И второто „И“ во насловот е јасно дефинирано, исцртано и претставува краен производ. Некогашната
идеја, преку проект, станува реалност. Нешто што секој го гледа, ужива во него, го користи.
На овој начин, симболично, се пресликува патеката на движење на еден инженерски
проект.
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Образложението на
кратенката ИМИ Инженерство – Мотивација
– Иновација е по предлог на
Анка Трајковска Петковска,
член на Управниот одбор на
Инженерската институција
на Македонија.

