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Ј

убилејот, 100 години од основањето на македонско здружение на инженери и архитекти, се обележува
под мотото „Еден век партнерство за одржлив развој“. Следејќи ги целите на Обединетите нации, во
логото на јубилејот се содржат знаците за одржлив развој и одговорна потрошувачка и производство,
мотив за нашата организација, иако мала во светски рамки, да се посвети на глобалните стремежи.
Црвената и црната боја од „Везилка“ на Блаже Конески, кои исто така се бои и на Инженерската институција
на Македонија, во стилизирана форма го дефинираат знакот на бесконечноста, што претставува заложба за
долгогодишно опстојување.
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ВО ИМЕ НА ИНЖЕНЕРСКАТА
ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

И

нженерството е професија што секогаш создавала и создава нераскинлив спој на теоријата со
реалните потреби на човекот, за да го направи неговиот живот поедноставен и поубав. Тоа е
возможно само со голема одговорност и прагматичност при творењето и дејствувањето.

Кога една професионална организација, непартиска и непрофитна, која дејствува во различни облици
скоро еден век во една мала држава, на овие немирни балкански простори, секогаш се бара одговор на
прашањето: Како таа опстојувала? Несомнено, одговорот е многу едноставен, причина за тоа секогаш бил
ентузијазмот и пожртвуваноста на група врвни професионалци, кои и покрај своите големи ангажмани се
здружувале со своето искуство да работат за етаблирање на професионализмот во фелата, како придонес
за одржлив развој на општеството во коешто творат.
Одржливоста е возможна со дефинирање на правила и прописи, учење на младите, создавање услови
за препознатливост на професијата и барања за квалитетно работење, кој како еден глас ќе биде пренесен
до сите.
Славејќи го овој голем јубилеј должни сме да го пренесеме гласот, кој вели:
- да се СТАНЕ инженер потребно е многу повеќе од разбирање на учебниците, потребна е аналитичност,
преточена во способност за решавање на проблеми,
- да се БИДЕ инженер значи постојана верба помеѓу сонот за изгледот на твојот проект и неговата
едноставност за вистинска употребна вредност,
- да се ПОСТИГНЕ инженерско мајсторство треба стекнатото искуство да се пренесе на помладите колеги,
зашто без тоа, сè што си постигнал, па макар да си направил и грандиозни дела, низ времето ќе исчезнат...
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ПРВО ОРГАНИЗИРАНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА
МАКЕДОНСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ И АРХИТЕКТИ

Н

а 21 март 1920 година во Скопје е одржано Првото годишно собрание на инженери и архитекти на
скопската градежна дирекција на коешто е основано првото самостојно здружение на македонско
тло, наречено Здружение на југословенските инженери и архитекти – Секција Скопје. Во писмото
испратено на 29 март 1920 година до Главната управа во Белград и потпишано од потпретседателот на
здружението, инженер Н. Ѓуриќ и секретарот, инженер С. Јевтовиќ, се предлага ова здружение да стане
членка на Здружението на југословенските инженери и архитекти. На почетокот во него членуваат повеќе
од 50 инженери како редовни членови, но можеа да членуваат и техничарите како вонредни членови.
На собранието исто така е усвоен Правилник на здружението усогласен со Уставот на Здружението на
југословенските инженери и архитекти. Овој документ потврдува дека станува збор за прво организирано
здружување на македонските инженери и архитекти кои за прв пат почнуваат професионално да дејствуваат
по поставени правила, опишани во 52 члена на Правилникот.
Двата архивски документи, добиени по официјален пат од Архивот на Република Србија, што го
потврдуваат формирањето на првото македонско здружение на инженери и архитекти се писмото за
барање прием на Здружението на југословенските инженери и архитекти – Секција Скопје во Здружението
на југословенските инженери и архитекти и Правилникот на здружението.
Важноста на овој настан е потврдена од страна на Комисијата за култура при Собранието на Република
Северна Македонија со негово поставување во Програмата за одбележување јубилејни годишнини на
значајни настани и истакнати личности во 2020. година, кои се од посебно значење за државно - правниот
развој на нашата држава, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општо
цивилизациските вредности.
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Здружение на Југословенските
Инженери и Архитекти
Секција Скопје
Бр. 1							
Скопје 29 март 1920 година

До Главната управа на Здружението на Југословенските Инженери
и Архитекти
Белград - Крал Милан 5
На првиот главен годишен собир на инженери и архитекти од
триторијата на Скопската Градежна Дирекција одржан на 21 март
1920 година во Скопје, основано е “Здружение на Југословенските
Инженери и Архитекти - Секција Скопје”.
Во прилог, под 1/ Чест ни е да го испратиме правилникот на ова
здружение, со молба до главната управа да го прими. Истиот е
напишан согласно “Уставот на Здружението на Југословенските
Инженери и Архитекти” и усвоен е на редовниот годишен Собир
на “Здружението на Југословенските Инженери и Архитекти Секција Скопје”.
Во прилог, под 2/ Чест ни е да го испратиме:
Записникот од првиот генерален годишен собир на “Здружението
на Југословенските Инженери и Архитекти - Секција Скопје”, со
молба да се испечати во техничкиот весник.
Секретар
Потpпретседател
Инж. Дим. С. Јевтовиќ
инж. Никола Ѓуриќ
						
Здружение на Југословенските Инженери и Архитекти
Главна управа
Бр. 104
09.05.1920
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Правилник
на
Здружението на Југословенските Инженери и Архитекти Секција Скопје

Усвоен на редовното собрание на секцијата 21 март 1920 година
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Правилник
на
Секцијата на Здружението на Југословенските Инженери и
Архитекти –
Секција Скопје
Член 1
Бидејќи во скопското градежно подрачје се наоѓаат повеќе
од 50 членови на Здружението на Југословенски Инженери
и Архитекти и со тоа е исполнето барањето на Статутот на
Здружението, се основа скопската секција на Здружението
на Југословенски Инженери и Архитекти со седиште во
Скопје.
Член 2
Членови на секцијата стануваат сите досегашни членови на
Здружението, односно белградската секција, кои работат
на подрачјето на скопската градежната област. Нови
членови можат да станат само оние кои ги исполнуваат
сите услови, кои се предвидени со Уставот на Здружението.
Член 3
Секцијата ги извршува задачите кои Здружението ги
зема врз себе, ќе работи на прашања кои ќе ги добива од
Главната Управа, ќе преземе иницијатива да решава општи
и локални, теоретски и практични прашања од техничките
професија.
Член 4
Секцијата ќе ги решава задачите како и Здружението,
согласно член 5 од а-љ, односно чл. 52 - 61 од Уставот на
Здружението.
Член 5
Паричните извори за исполнување на задачите на секцијата
ќе бидат: секциска членарина за членовите, доброволни
прилози, државна помош, помош од самоуправни органи,
општества и институции, приходи од издавање на книги и
евентуална помош од Здружението.
Член 6
Секцијата има редовни, вонредни, почесни дописни и
членови добротвори.
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Член 7
Приемот на редовни членови е пропишан со чл. 8 и 12 од
Уставот на Здружението.
Член 8
Вонредни членови на секцијата можат да бидат:
а) сите оние техничари кои не ги завршиле своите студии на
факултет, а кои се занимаваат со техничка пракса;
б) сите апсолвенти во средно техничко образование, кои се
во рангот на гимназиите односно реално, ако се занимаваат
со техничка пракса;
в) управници на големи технички претпријатија, кои демонстрираат посебна способност во техничките работи.
Член 9
Почесни, дописни и членови доброволци, стануваат оние
кои тоа го постигнуваат преку секцијата во Здружението.
Член 10
За членовите важат институциите чл. 15, 16, 17, 18, 19 и 20
од Уставот на Здружението, променети така што вонредните
членови ги имаат сите права за избор, гласање и одлучување
на собранијата и состаноците.
(Вонредните членови кои сакаат да добиваат Технички Лист
го плаќаат како и претплатниците)
Член 11
Редовните и вонредни членови на секцијата, кои живеат во
Скопје, плаќаат месечна претплата од 10 динари месечно.
Оние надвор од Скопје плаќаат по 6 динари месечно.
Член 12
На чело на секцијата е Управа, составена од еден претседател, еден потпретседател, еден секретар, еден благајник
и шест членови.
Член 13
Управата ја претставува секцијата, се грижи за завршување
на задолженијата на секцијата и управува со сите општи
работи на секцијата, таа се грижи за имотот на секцијата,
ја претставува секцијата пред властите и приватниците,
а доколку е потребно ангажира застапник и му дава
полномошно.
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Член 14
Сите пишани документи ќе го носат потписот на претседателот
т.е.потпретседателот и секретарот, а кај финанските документипотпис на претседателот, односно
потпретседателот и
благајникот со печат на “Здружението на југословенската инженери и архитекти - секција Скопје”.
Член 15
Според одредбите на Уставот на Здружението, чл. 36 до 42
секцијата ќе соработува во работењето и подготовката на
“Технички лист” преку својот редакциски одбор и во специјални
стручни комисии и на битни прашања од општа важност.
Член 16
Секциските собранија се редовни и вонредни.
Член 17
Редовните собранија се одржуваат еднаш годишно, а најдоцна
до крајот на јануари. Вонредните собранија се свикуваат по
потреба, но и редовните и вонредните се закажуваат најмалку
14 дена однапред. Сите членови се поканети на овие собранија,
а дневниот ред ќе биде наведен во поканата.
Член 18
Редовното собрание ги завршува овие задачи:
а) избира два члена за заверка на записникот,
б) одлучува за доставениот извештај на Управата, ги разрешува
своите членови откако ќе го сослуша извештајот од Надзорниот
одбор и констатира регуларност при постапувањето со имотот.
Исто така, може да одобри пречекорување на буџетот и
вонредни задачи на предлог на Надзорниот одбор.
в) избира Управа на секцијата,
г) избира Надзорен одбор од два члена и еден заменик, кој
следната година ќе ги прегледува сметките во смисла на чл. 44
од Уставот на Здружението,
д) одбира застапници од секцијата за Главната Управа на
Здружението, делегати за Главното годишно собрание на
Здружението и Редакциски одбор,
е) го утврдува буџетот за наредната година,
ж) ги разгледува и одобрува правилниците на филијалите,
з) го менува Правилникот на секцијата во целост или во детали,
и) одлучува за сите предлози од Управата на подружниците,
клубовите и членовите на секцијата,
Ј) го изразува мислењето на секцијата за општи прашања
на Здружението по иницијатива на Главната Управа или по
сопствена иницијатива.
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Член 19
Редовно собрание свикува според овој Правилник Управата на секцијата. Управата раководи со собранието, го
доставува буџетот за наредната година и го дава своето
мислење за сите точки од дневниот ред.
Член 20
Вонредните собранија ги свикува Управата, во случај на
итност на сопствена иницијатива или на писмено барање на
тројца членови на Управниот одбор или на писмено барање
од десет редовни членови. Се свикува на ист начин како и
редовното, а дневниот ред го утврдува или самата Управа
или со формулирано барање.
Член 21
На редовните и вонредните собранија мора да бидат
присутни најмалку една третина од бројот на членови, кои
се постојано во Скопје, за да бидат валидни заклучоците и
решенијата. Мнозинството одлучува. Во случај гласовите
да бидат подеднакво поделени, ќе одлучи гласот на
претседавачот.
Член 22
Доколку собранието не може да се одржи поради мал број
на членови, Управниот одбор свикува ново собрание во
рок од максимум 14 дена, на кое полноважно заклучуваат
присутните, без оглед на бројноста.
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Член 23
Предлозите на членовите се дискутираат на собранието,
доколку се доставени до Управата во писмена форма најмалку
три дена пред состанокот.
Член 24
Собранието може да прогласи одредени предлози итни и
веднаш да дебитира и да гласа за нив.
Член 25
Предлозите од подружниците, клубовите и експертските
одбори се итни.
Член 26
На барање на тројца членови на собранието ќе гласа тајно.
Член 27
Изборот на членови на Управата се врши тајно и писмено за
секој член посебно.
Член 28
На собранијата се водат записници со листа на присутни членови, сите сугестии, кус преглед на дискусијата, заклучоци и
листа на бројот на гласови за и против.
Член 29
За технички и научни предавања, за дискусија за општествени,
стручни, технички и општо научни прашања, за социјална
забава, по потреба се одржуваат локални средби во секцијата,
а по можност секоја недела. Сите редовни и вонредни членови
на секцијата се поканети на локалните состаноци.
Член 30
Локалните состаноци на секцијата можат да ги одобрат расходите што не се предвидени со годишниот буџет во износ од
50 до 250 динари.
Член 31
На состаноците се назначуваат одбори за да ги испитаат
прашањата како што е наведено во член 29 од овој Правилник
кои одлучуваат за предлозите на Комитетот. Тие доставуваат
предлози и меморандуми преку надлежните од Главната
управа на Здружението.
Член 32
За одржување на локални состаноци важат правилата за
собранието, изменети на таков начин што десет члена имаат
право полноважно да решаваат, сметајќи го и претседателот.
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Член 33
Состаноците бираат, на барање на својот член од случај до
случај, изборен суд.
Член 34
На локалните состаноци членовите можат да поведат гости,
а Управата по потреба, ќе покани званични гости.
Член 35
Управниот одбор го сочинуваат:
Еден претседател на секцијата,
Еден потпретседател на секцијата,
Еден секретар,
Еден благајник и
Шест одборници
Член 36
Управниот одбор се избира за една година.
Член 37
Ако се ослободи позицијата на член од Управата, на негово
место доаѓа оној кој имал најголем број на гласови после
членот што си заминал, а ако тој е спречен, новиот член се
избира на локален состанок.
Член 38
Ако целата Управа поднесе оставка, на локален состанок
се избира привремена Управа, потоа привремената Управа
свикува вонредно собрание, кое избира постојана Управа
Член 39
Сите членови и четворица советници мора да бидат
избрани од членовите кои постојано живеат во Скопје.
Член 40
Управниот одбор на секцијата ги закажува собранијата и
состаноците на секцијата, воспоставува дневен ред за нив;
определува време и место на состаноците; ги спроведува
заклучоците од собранијата и состаноците; ги извршува
сите задолженија на секцијата, кои не се конкретно резервирани со овој Правилник за собранија и состаноци;
изготвува пресметки за планиран буџет и завршни сметки за
секоја година, управува со непосредниот имот на секцијата,
според овој Правилник, а во согласност со одлуките од
собранија и состаноци, во согласност со Надзорниот одбор
може да дозволи непредвидени трошоци до 50 динари; ги
одобрува сметките од сите трошоци; ги решава сите акти за
кои секцијата не презема било какви материјални обврски.
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Член 41
Пред властите и другите лица, секцијата ја претставува
претседателот. Тој ги свикува и води седниците на Управниот
одбор и седниците на кои се конституираат стручни одбори.
Тој заседава на собранија и состаноци, кога има заклучоци
со еднаков број на гласови, неговиот глас одлучува, ги
извршува заклучоците на Управниот одбор, ги одобрува
готовинските сметки и издава налози за исплата.
Член 42
Кога претседателот е спречен, него го заменува потпретседателот, а потреседателот го заменува најстариот член
на одборот.
Член 43
Секретарот води записници од собранијата и состаноците и
сета кореспонденција на секцијата.
Член 44
Благајникот управува со финансиските сметки, прима
и издава пари, според наредбите на претседателот,
подготвува годишна сметка за приходи и расходи.
Член 45
Заклучоците на Управниот одбор се полноважни ако на
седницата се присутни најмалку 5 членови, а заклучокот
добие мнозинство гласови.
Член 46
Седниците на Управниот одбор се одржуваат по потреба.
Претседателот може да ги свика самиот или ако тоа го
бараат тројца членови на одборот.
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Член 47
Приходите на секцијата се:
а) членарина,
б) камата од капитал,
в) подароци и завети,
г) други приходи
Член 48
Имотот на секцијата се состои од:
а) основен капитал,
б) Фондацијата,
в) библиотеки и инвентар.
Член 49
Основната главнина не може да се троши. Во неа се внесува 25%
од членарината од сите редовни членови и сите членарини од
вонредните членови и добротвори, ако последните не одлучат
поинаку. Колку ќе и се додаде од годишните остатоци, се одлучува
секоја година на редовно собрание.
Член 50
Каматите од главнината можат да се трошат. Каматите од фондовите
се трошат според намерата на основачот на фондот. За главнината,
како и за секој фонд мора да се води посебна сметка за приходите
и расходите .
Член 51
Ако секцијата престане да постои, сиот нејзин имот станува
сопственост на Здружението на Југословенски Инженери и
Архитекти, со тоа што, доколку секцијата повторно се формира,
нејзиниот имот ќе и се врати.
Член 52
Секциите престануваат да постојат, кога бројот на членови паѓа под
50 (член 47 од Уставот на Здружението)
Член 53
Овој Правилник влегува во сила веднаш штом го одобри Главната
Управа на Здружението на Југословенски Инженери и Архитекти .
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21.03.1920
Формирана секција во Скопје
Тука има и Правилник
Скопје
Правилник
21.03.1920
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ЗДРУЖЕНИЕТО НИЗ ГОДИНИТЕ

1920
1925
1939

Се основа Здружение на југословенските инженери и архитекти – Секција Скопје

1940

Се одржува Првото собрание на Сојуз на инженерски друштва на Кралството Југославија во
Скопје

1946
1951

Се основа Друштвото на инженери и техничари на Македонија

1956

Се преименува Друштвото на инженери и техничари на Македонија во Сојуз на инженери и
техничари на Македонија

1962
1964
1991
1994

Се основа Суд на честа

1996
1998

Се одбележува Златен јубилеј и излегува од печат прв број на списанието „Инженерство“

2004
2010

Се доделува првпат признанието „Инженерски прстен“

2015
2016

Се основа Клуб на носители на Инженерски прстен

2018
2018

Се основа Клуб на млади инженери
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Се одржува собрание на Здружението на југословенските инженери и архитекти во Скопје
Се преименува Здружението на југословенските инженери и архитекти во Сојуз на инженерски
друштва на Кралството Југославија

Се создаваат подружници на Друштвото на инженери и техничари на Македонија и прераснуваат
во Републички струкови друштва на инженери и техничари

Се одржува Шестиот вонреден конгрес на инженери и техничари на Југославија
Се основа самостоен Сојуз на инженери и техничари на Македонија
Се преименува Сојузот на инженери и техничари на Македонија во Институција на инженерско
научни друштва и сојузи на Република Македонија
Се преименува Институцијата на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија
во Асоцијација на здруженија на инженери- Инженерска институција на Македонија
Се прима Инженерска институција на Македонија како полноправна членка на Асоцијацијата на
европските национални инженерски организации
Се доделува највисокото државно признание, Повелбата на Република Македонија на Инженерска
институција на Македонија, по повод 70 години од основањето како професионална и научнoстручна организација, а особено за постигнатите резултати во стимулирањето и координирањето
на развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини во Република
Македонија
Се прима Инженерска институција на Македонија како членка на Европската организација на
млади инженери

ПЕРИОДИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ

И

зборот на инженерската професија
за професионален пат подразбира
математичка прецизност, логично
размислување, технички пристап и прагматично однесување кое се рефлектира и во
секојдневниот живот. А самиот живот бара
добро набљудување, прилагодливост, анализа
и дејствување. Сето тоа е возможно со добра
организираност и здружување. Аналогијата е
иста и во професионалниот живот.
Здружувањето и организираноста на македонските инженери, веќе еден век во
континуитет успешно го прави Асоцијацијата
на здруженија на инженери – Инженерската
институција на Македонија, која што низ
годините го менувала својот назив и форма.
Историски, организираното здружување на
македонските инженери и техничари може да
се подели во три временски периоди. Првиот
период трае од март 1920 година до мај 1945
година, вториот период од мај 1945 година до
декември 1991 година, а третиот период од
декември 1991 година до денешен ден.
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П

МАРТ 1920 - МАЈ 1945
рвиот период започнува на 21 март 1920 година со формирањето Здружение на југословенските
инженери и архитекти – Секција Скопје и завршува во мај 1945 година.

Потребата од здружување и донесување Правилник, говорат за сериозноста во пристапот, комплексноста
во работењето, моралните начела и неполитичката припадност на инженерите.
Во 1925 година, во Скопје се одржува собрание на Здружението на југословенските инженери и
архитекти каде се дебатира на темите: „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, па се донесени резолуција за сообраќајот, за извршување на државните технички работи, за
мерките за унапредување на градежните дејности, за електрификација на железницата и на земјата. Исто
така во тие години, секогаш отворено се дебатира за улогата и положбата на инженерите и архитектите
што се во државна служба.
Здружението на југословенските инженери и архитекти престанало да постои под овој назив во 1939
година, кога на годишно собрание во Нови Сад, се преименува во Сојуз на инженерските друштва на
Кралството Југославија.
Во времето кога Европа почнува да војува, во мај 1940 година, во Скопје, се организира првото собрание
на новиот Сојуз, со кој претседава Боривој Гуричиќ. Тогаш е усвоена „Генерална резолуција“, во којашто се
говори за настанатите штети како резултат на политичката и стопанската состојба, како и последиците од
слабата и еднострана примена на законските прописи.
Правилникот за работа со тек на годините се развивал, осовременувал и бил регулатор на организираното
здружување на инженерите. Структурно здружението имало секции, коишто подоцна прераснале во
комитети по соодветните области. Се организирале настани, трибини, стручни предавања на кои меѓу
другото се иницирале проекти и студии поврзани со технолошко индустрискиот развој.
Во своето работење инженерите цврсто се држеле до фактот дека членувањето значи заштита на правата,
но и одговорност, па водени од тоа, тие носеле одлуки за стимулација, но и санкции при непочитување
на договорените работи од Правилникот. За одбележување е и податокот дека се организирале научни
екскурзии, другарски вечери, се поддржувале младите инженери.
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Се одликувало со непартиско дејствување, но анализата на односите меѓу здруженијата, членки на Сојузот
на инженерски друштва на Кралството Југославија наспроти генералните состојби во тогашна Југославија,
даваат една интересна слика на овој период, гледана од призмата на новото инженерско здружување и
работење. Така, може да се воочат процесите во тој период како предвесници на немирните времиња кои
со себе ги носи војната што следува.
Крајот на војната значи и обновување на активностите на здружението на територијата на нашата држава,
со цел да се придонесе во, како што се кажува: „обновувањето на фабриките, обезбедувањето технички
решенија и обновувањето на оштетените механички постројки во фабриките, значајни за обновата на
Македонија“.

Државен архив на Република Северна Македонија-Одделение Скопје

23

В

МАЈ 1945 - ДЕКЕМВРИ 1991
ториот период започнува во мај 1945 година со формирање на Друштвото на инженери и техничари
на Македонија и трае до осамостојувањето на нашата држава, декември 1991 година.

По ослободувањето на Македонија, во 1945 година, се обновува иницијативата за формирање Друштво
на инженери и техничари на Македонија. Оваа иницијатива ја даваат: инженерите Ѓорѓи Василев, министер
за индустрија и рударство на Македонија, Александар Гаревски, помошник министер за индустрија и
рударство, Киро Георгиевски, Дејан Шкартов, Кирил Жерновски, Димитар Караџовничар, Ванчо Андреев,
Лазар Симов, Пенчо Зафиров, Димитар Теохаров, како и техничарот Илија Брашнарски, геометарот Иван
Талев и други.
Друштвото на инженери и техничари на Македонија се формира во мај 1945 година и е организирано
во месни подружници, како основни единици и стручни секции. Наредната година се одржува собрание
на македонските инженери и техничари, со задача да се соберат професионалните технички сили и да се
мобилизираат во обновата на земјата, да се унапредат професионалните и научни познавања и вештини, да
се популаризираат науката и техниката, да се поддржат владините тела при решавање заеднички проблeми и да се соработува со тогашната Трговска конфедерација на унии и други организации за изградба на
општеството.
Месните подружници во 1951 година прераснуваат во републички струкови друштва на инженерите
и техничарите и веќе во 1952 година вкупниот
број на членови на здружението изнесува 545
инженери и техничари, регистрирани во 9 организации.
Во 1956 година, Друштвото на инженери и
техничари на Македонија се преименува во
Сојуз на инженери и техничари на Македонија, а
во 1960 година, републичките струкови друштва
на инженери и техничари се етаблираат како
Републички струкови сојузи на инженери и
техничари. Прв претседател на Сојузот на инженери и техничари на Македонија е инженер
Ѓорѓи Василев.

Универзитет Св. Кирил и Методиј, 1970-1974. (Марко Мушиќ) Фотографија: Дамјан Момировски
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Во овој период функционира и Судот на честа, којшто до полн израз доаѓа во 1962 година, кога дејствува
при, како што е кажано: „појава на разни деформации кај инженерите и техничарите кои извршувале
хонорарни работи, при што ги злоупотребиле службените функции“. Сојузот на инженери и техничари на
Македонија издава билтени по одделните инженерски струки, што служеле како гласило за прикажување
на општествениот ангажман на Сојузот. Се печателе: Билтен на Сојузот на инженери и техничари 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.
На 11 и 12 октомври 1964 година, во Македонија се одржува Шестиот вонреден конгрес на инженери
и техничари на Југославија. Со него претседава Милан Ивановиќ, кој потенцира дека овој конгрес се
разликувал од сите претходно одржани пет конгреси: „Во изминатиот период одржавме пет конгреси на
кои доминираше научно - стручната проблематика, а организационата проблематика секогаш беше 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.“ Тогаш е донесен нов статут на организацијата и се формирани: Централен
одбор, Извршен одбор и Надзорен одбор.
Сојузот на инженери и техничари на Македонија продолжува да работи согласно донесените заклучоци
и организационата поставеност. Дел од претседателите во тој период се: Ристо Групче, Диме Лазаров,
Томислав Папеш, Боро Равњански, Љупчо Гајдарџиски, Славко Палчевски, Борис Чаушевски и
Насте Спасовски.
Генерално, во вториот период здружението
учествува во изградбата и развојот на нашата
држава. Повеќе или помалку успева да се
интегрира во сите сфери на општественото
живеење преку своите главни атрибути: знаењето, техничкото размислување, ставот и
идеите. На свои плеќи го понесува и бремето на
експанзивниот технолошко - индустриски раст
на државата, која од аграрна земја се развива
во модерна држава во која инженерите го
проектираат, креираат, реализираат и одржуваат
стопанството.
Фотографијата е преземена од публикацијата на некогашниот гигант „Пелагонија“
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Т

ОД ДЕКЕМВРИ 1991

ретиот период започнува во декември 1991 година кога Сојузот на инженери и техничари на
Македонија на своето 13-то Изборно собрание се трансформира во национална професионална
организација во државата. Продолжувајќи ги несебичните напори на раководството на Сојузот на
инженери и техничари на Македонија за сочувување со драматичниот пресврт во периодот од 1990 до
1991 година, што одбележа крај на една држава и раѓање на независна и суверена Република Македонија,
е создавањето на независна национална организација. Тоа овозможува сите сојузи и инженерско - научни
друштва, членки на Сојузот на инженери и техничари на Македонија да дејствуваат непречено и независно.
Оттогаш па до денес оваа организација ќе ја водат неколку претседатели, волонтери, сите универзитетски
професори: Ѓеорѓи Димировски, Трајко Димитров, Горан Марковски, Александар Димитров и Христина
Спасевска.
На 21 декември 1994 година во Охрид се одржува двојно собрание, отчетно-завршно на Сојузот на
инже-нери и техничари на Македонија и изборно-конститутивно на институцијата на инженерсконаучните друштва и сојузи на Република Македонија. Со ова, без правен прекин, во континуитет
продолжува да работи професионалната научно-стручна асоцијативна организација на инженерите на
Македонија. На собранието е донесен Статут, со
кој институцијата се определува како организација
на инженерската интелигенција со неполитички и
непрофитен карактер и асоцијација од непрофитни
професионални организации за инженерство, наука
и технологија од невладин и јавен карактер, но исто
така и од посебен општествен интерес и статус.
На годишната конференција на институцијата
на инженерско - научните друштва и сојузи
на Република Македонија, во 1995 година, е
дефинирано дека една од нејзините најсуштински
определби гласи: „Ниту еден од законите, законските
одредби и прописи во државата не треба да се
донесуваат и да важат, доколку при нивното
подготвување и донесување нема соодветно учество на институцијата на инженерско - научните
друштва и сојузи на Република Македонија, односно
на инженерите.“
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Во 1996 година, на Златниот јубилеј - 50 години од формирањето на Друштвото на инженери и техничари
на Македонија е промовиран и првиот број на списанието „Инженерство“. Издавачко - уредувачкиот
одбор, на седницата одржана на 4 декенври 1995 година, нотира дека: „Списанието на институцијата на
инженерско - научните друштва и сојузи на Република Македонија се утврдува со содржински профил
на интердисциплинарно и трансдицсиплинарно стручно - научно списание за инженерско - технолошко
творештво со наслов „Инженерство“ – списание за инженерско творештво и технологија со англиска
транскрипција: Engineering - Journal of Engineering Creation and Technology, што ќе претставува основа за
негова меѓународна препознатливост.
Во периодот од 1992 до 1995 година, најголемиот број инженерски здруженија го постигнуваат
своето меѓународно признавање и имаат прием во светските струкови асоцијации како национални
организации, членки под уставното име на Република Македонија.
Тие ги организираат првите меѓународни инженерски научно стручни симпозиуми во својата суверена држава. И повеќе од
тоа, се потпишува и првата билатерална меѓународна спогодба за
рамноправна партнерска соработка, на ма-кедонски и бугарски
јазик, со Националната асоцијација на инженери и архитекти во
Република Бугарија.
На 26 декември 1998 година во Охрид се одржува генералното
собрание на институцијата на инженерско - научните друштва и
сојузи на Република Македонија на кое се менува и нејзиното име
во Инженерска институција на Македонија, скратено ИМИ.
Инженерската институција на Македонија продолжува активно
со: издавачка дејност, меѓународни активности, организација на
работилници, работа на проекти, формирање и прием на нови
здруженија и активности за градење на капацитетите на Инженерската
институција на Македонија и промовирање на инженерството на
национално и меѓународно ниво.
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Првиот конгрес на инженери на Македонија се одржува од 24 до 26 октомври 2002 година во Струга, под
покровителство на Претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски.
На 1 октомври 2010 година, Инженерската институција на Македонија, на самитот во Бугарија, е примена
како 32 членка на Европската федерација на национални инженерски асоцијации. Со тоа Инженерската
институција на Македонија се приклучува и кон проектот за издавање европска инженерска картичка што
овозможува инже-нерите да го остваруваат својот професионален ангажман во европските земји.
На 4 октомври 2013 година во Скопје, Инженерската институција на Македонија, го организира
Генералното собрание на Европската федерација на национални инженерски асоцијации, на коешто
присуствуваат осумдесеттина делегати од 25 држави. На ова собрание е усвоен Стратешкиот план за
федерацијата за периодот од 2013 до 2017 година, во кој најважни цели се проширување на мрежата на
федерацијата со земји што припаѓаат на поширокиот европски простор и партнерство со други европски
инженерски и трговски организации.
На 21 декември 2016 година Асоцијацијата на здруженија на инженери - Инженерска институција на
Македонија го обележува 70 годишниот
јубилеј од формирањето на Друштвото на
инженери и техничари на Македонија. По
тој повод, Инженерската институција на
Македонија станува добитник на признанието Повелба на Република Македонија,
како професионална и научнo - стручна
организација, за постигнатите резултати
во стимулирањето и координирањето на
развојот на науката и новите технологии во
сите инженерски дисциплини во Република
Македонија.
Истата година, Инженерската институција
на Македонија издава монографија со наслов
„Инженерство, Мотивација, Иновација” што
го опфаќа овој временски период.
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Бидејќи светот останува на младите, следејќи ги своите заложби за поттикнување на младите да се
определат за инженерска професија, во 2003 година Инженерската институција на Македонија ја понесува
задачата да биде глас на инженерството кај младите со етаблирање на признанието Инженерски прстен.
Седум години подоцна, на оваа мисија Ѝ се придружува и Комората на овластени архитекти и овластени
инженери.
Од самиот почеток, признанието го доделува актуелниот претседател на државата, на манифестација
што традиционално се одржува во Охрид, во лулката на македонската писменост и култура, и во тој миг
се прави мост помеѓу далечното минато, времето на светите Климент и Наум Охридски, со сегашноста.
Инженерскиот прстен е уникатно признание во регионот, но и многу пошироко, што овозможува преку
наградување на најдобрите дипломирани студенти да се промовираат инженерството и науката како
стожери за развојот на општеството. Досега признанието го имаат добиено 170 млади инженери, кои денес
се истакнати професионалци, истражувачи
или универзитетски професори во земјата и
странство.
По повод 15 години од првото доделување на признанието Инженерски прстен,
2018 година Инженерската институција
на Македонија и Комората на овластени
архитекти и овластени инженери издаваат
монографија. Таа е промовирана во Македонската академија на науките и уметностите
на 5 декември 2018 година.
Но третиот период не завршува тука, напротив, тој продолжува токму со нив, со
младите инженери. Имено, од 7 до 10 мај оваа
година во Охрид Инженерската институција
на Македонија е организатор на 46-тата
Конференција на млади инженери од Европа,
на која ќе присуствуваат повеќе од 200 млади
инженери од сите европски земји...

29

КЛУБОТ НА МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ е формиран во 2018 година како младинска

организација е составен дел од Инженерската институција на Македонија. Од
истата година, Клубот ја пртетставува Инженерската институција на Македонија во
организацијата на Европските Млади Инженери. Во Клубот може да членуваат сите
дипломирани инженери до својата 35та година, како и студенти од последна година
на студии од факултетите што образуваат инженери. Клубот на млади инженери е
волонтерска организација и има четири работни групи, нејзината Мисија е организирање
настани, интерактивни работилници и интернационални конференции на кои се
промовираат техничките науки и се помага во професионалниот развој на младите
инженери. Клубот се стреми да помага при промоција и вмрежување на младите
инженери со индустријата, но и со нивните колеги од Европа.

КЛУБОТ НА НОСИТЕЛИ НА ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН е формиран во 2015 година како

составен дел од Инженерската институција на Македонија, oд страна на Иницијативен
одбор, сочинет од одреден број на членови - носители на инженерски прстен. Клубот
претставува волонтерска организација, чии членови се сите добитници - носители на
признанието Инженерски прстен. Целта на Клубот на носители на инженерски прстен
е обединување на сродните технички и инженерски науки, дефинирање на заеднички
теми и цели, размена на идеји и решенија, учествување во заеднички проекти, каде што
секој млад инженер ќе даде свој придонес во конкретната проблематика.

АСОЦИЈАЦИЈАТА 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.

ДРУШТВОТО ЗА ГЕОТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА дејствува во функција на

унапредување на геотехничката практика и наука кај нас, но и пошироко. Основна
цел е целосно да се воспостави реалната филозофија на градењето – од идејата
и проектирањето, па сè до користењето и одржувањето – дека секој објект се
состои од основа (почвен/карпест полупростор) и конструкција (творба) кои се во
перманентна интеракција и претставуваат нераздвојна целина. Мисија на ДГМ е и да
придонесе за развој на етиката на инженерско-техничкото однесување и се грижи за
заштита и подигнување на јавниот и професионалниот углед на инженерите. За тие
цели, соработува со сродни меѓународни и домашни асоцијации, врши размена на
информации, организира предавања на реномирани истражувачи, издава публикации
и ги обновува и усовршува знаењата на членовите.
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ДРУШТВОТО ЗА ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА има за цел:

унапредување и развој на патната мрежа во Република Македонија, унапредување,
развој и поуспешно воведување на современите технички достигања од науката и
технологијата на работење во областа на патиштата и аеродромите, унапредување на
законската и техничката регулатива и др. За да биде во тек со општествените збиднувања,
една од основните задачи на ДПМ е континуирана активност на стручно оспособување
и континуирана едукација на своите членови – инженери по патишта, преку стручни
советувања и научни собири. Со своите стручно професионални предлози и сугестии,
ДПМ се залага за напредок на градежништвото, односно градежните инженери, како
активни чинители во развојот на патната инфраструктура во Република Македонија.

ДРУШТВОТО НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКТОРИ НА МАКЕДОНИЈА е формирано во

1976 година и 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. Од формирањето до денес Друштвото успешно
реализира 18 симпозиуми посветени на актуелни теми како: современи методи за
проектирање и изведба на конструкции; современи стандарди и прописи за проектирање
на конструкции; современи материјали и технологии како предуслов за изведба на
одржливи објеки, влијание на природните катастрофи врз конструкциите и други теми
поврзани со градежното конструкторство.

ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, АВТОМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА има за цел 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.

ИНСТИТУТОТ ЗА ГАСНА ТЕХНИКА има за цел 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. Мисијата на ИГАС е промоција на
техничкиот и економскиот развој во полето на енергетиката во Македонија и регионот.

31

ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА НАНОМАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ има за цел да го

стимулира и коорди-нира следењето на современиот развој во сите полиња и одделни
подрачја на наноматеријалите и нанотехнологиите, презема научно-стручни и други
активности за побрзо и поефикасно пренесување на новите научни знаења и технологии,
организира, охрабрува, поттикнува и поддржува примена и употреба на нови знаења во
практични фундаментални и технолошки проблеми, охрабрува и зајакнува размена на
професионални инженерски, научни и техничко-технолошки идеи, споделува знаења
од областа на наноматеријалите и нанотехнологиите и сродните технологии.

ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАВАРУВАЊЕТО ЗАВАРУВАЊЕ
МАКЕДОНИЈА има за цел 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 знаењето 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 и материјали кои се користат во инженерството.

ЗДРУЖЕНИЕТО „МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА ГОЛЕМИ БРАНИ“ претставува

еден од главните стожери на хидротехниката во РС Македонија. Здружението е стручна,
невладина и непрофитабилна инженерска организација и е член на Меѓународната
комисија за големи брани (ICOLD) во континуитет од 1950 година, како единка од
поранешниот YUCOLD. Како самостојно здружение, MACOLD е полноправен член на
ICOLD од 1994 година и на Европскиот клуб на ICOLD од 2006 година. MACOLD има
важна улога во процесот на проектирање, изградба и одржување на големите брани
во РС Македонија, преку директно учество на нејзините членови во реализација на
проекти, како и во организацијата на повеќе научни собири, студиски посети и стручни
презентации. Во изминатиот период, ЗМКГБ успешно реализира 14 научни собири, од
кои најзначајни се 4 Конгреси за брани. Покрај научните собири, кои претставуваат
форуми за трансфер на знаењето помеѓу различните генерации на хидротехничари,
секоја година во склоп на Годишните собранија организира Семинар за актуелни
теми од областа на Инженерството за брани. За подобрување на компетенциите на
членството на ЗМКГБ, успешно беа спроведени студиски патувања со посета на брани
и хидроцентрали во Словачка, Романија, Италија и Австрија, во соработка со нивните
национални комитети за големи брани.
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ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ има за цел промовирање на научно-

истражувачката работа во областа на информатиката, информациските и
комуникациските технологии и про-мовирање на примената на информатичките и комуникациските технологии за изградба на информатичко општество. Организирање
научни конференции и работилници од областите на интерес на Здружението,
организирање стручни и научни предавања и презентации на домашни и странски
експерти. Oрганизирање истражувања од областите на интерес, создавање и поддршка
на институции за високо образование. Aктивна 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.

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЕНЕРГЕТИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА е македонско здружение

ZDRU@ENIE NA ENERGETI^ARITE NA
S.MAKEDONIJA

на енергетичарите формирано во 1992 година кое својата организациона поставеност,
програмска определба и делување го има регулирано во рамките на својот статут.
Низ целиот период на своето постоење, активностите на ЗЕМАК се темелат пред сѐ
на концептот преку јавен настап, научни трибини, сесии, советувања, симпозиуми и
меѓународни конференции непосредно се помага и учествува во согледувањето,
анализата и креирањето на енергетската сфера на во нашата држава. Членството на
ЗЕМАК е неговата моќ. Сите членови на ЗЕМАК воедно се дел од најзначајните образовни,
научни и државни институции и исто така дел од повеќето енергетски компании кои се
главните елементи на енергетиката во нашата заедница. Поради тоа, ЗЕМАК секогаш ја
носел и ќе ја носи одговорноста на перманентен задвижувач, промотор и иницијатор
во решавањето на значајните енергетски прашања и предизвици, кои директно или
индиректно се поврзани со развојот на економијата во нашата држава.

MACEDONIAN ENERGY ASSOCIATION - ZEMAK

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ФИЗИКА има цел да го стимулира и

координира следењето на современиот развој во сите полиња на инженерските
науки и технологиите 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 каде што, согласно меѓународното искуство,
инженерот по физика најдобро се приспособува.
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ЗДРУЖЕНИЕТО НА МЕТАЛУРЗИ НА МАКЕДОНИЈА има за цел да го поттикнува и

унапредува металуршкото производство во државата; да ги унапредува знаењата и да
се грижи за натамошно проширување на знаењата 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 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 и да ја претставува металуршката струка, наука и еснаф на Македонија во
меѓународните организации и сојузи од областа на металургијата.

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.

ЗДРУЖЕНИЕ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА има за цел да

обезбедува 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.
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ФУЕЛ - ЦЕНТАРОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ГОРИВА, МАЗИВА И МОТОРИ има

за цел 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.

МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА, ПОГОНИ И
УПРАВУВАЊЕ има за цел континуиран развој и унапредување на енергетската

електроника, електромоторните погони и управувањето во нашата земја со посебен
осврт на примената на енергетската електроника во производството на електрична
енергија и обновливите извори на енергија, во електричниот сообраќај, во преносот
и дистрибуцијата на електричната енергија, и во наставниот процес на факултетите во
земјата. Здружението преку својата работа се труди да даде акцент на модернизацијата
на електромоторните погони со зголемена примена на енергетските преобразувачи
како и нивна примена во возбудните системи во електричните централи, со посебно
внимание кон заштитата, надгледувањето, дијагностиката и предвидувањата кај
електромоторните погони применети во сите домени во стопанството.

СОЈУЗ НА ХЕМИЧАРИТЕ И ТЕХНОЛОЗИТЕ НА МАКЕДОНИЈА има за цел

унапредување и популаризација на хемијата и хемиската технологија, како и застапување
на интересите на овие струки во нашето општество. Главни активности во таа насока
се: издавање на Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering – едно од
најреномираните научни списанија во нашата земја, организирање научни конгреси,
вклучувајќи и студентски – што според учеството се од поширок регионален интерес,
организирање на натпревари по хемија за средношколци, подготовка на екипа за
меѓународни олимпијади по хемија – на кои се освоени повеќе медали, организирање
на семинари за наставници и промотивни активности за популаризација на хемијата и
природните науки.
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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.

ЦЕНТАРОТ ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ К&С е здружение

формирано во 2019 година, со цел унапредување на образованието на возрасни
преку дејности и активности за поттикнување на неформалното стекнување на
знаења и вештини. Неговата мисија е да остварува образовни програми за возрасни што ќе овозможат надградување на професионалните квалификации преку
иновативно поврзување на образованието на возрасни со потребите на пазарот на
труд, перспективите за вработување и социјална кохезија, во насока на зголемување
на конкурентността на националната економија за одржлив раст и развој. Визијата
на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје, е негово етаблирање
како платформа во обра-зовниот систем за возрасни што овозможува континуиран
професионален развој со примена на современи и иновативни алатки на учење.
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...НАМЕСТО РЕЗИМЕ...

С

оочени со предизвикот на општествените случувања, водени од девизата „заедно сме посилни“
и користејќи ги инженерските квалитети, горенаведените здруженија на инженери како членки
на Инженерската институција на Македонија функционирале заедно низ три периоди, различни
историски, општествено и економски. Инженерската институција на Македонија е организација што
ги обединува и ја продолжува традицијата стара еден век, како форма на здружување и организирано
дејствување на инженерите. А самото здружување е навидум едноставно, навидум комплексно, но со
сигурност е практично, прагматично и благородно.
Цело време, цел век, Здружението е како една спирала којашто поврзува, пренесува и вмрежува. Таа,
налик на ДНК која како кодот на уникатниот и сестран Да Винчи преплетува девет нишки: професионалност,
аналитичност, иновативност, мотивација, непрофитабилност, неполитичност, организираност, истрајност и
енергија. Тие нишки преку партнерство за одржлив развој составен од шест фази: анализа, планирање,
подготовка, реализирање, контрола и одржување се сублимираат во три работи: творење, осмислување
и умешност. Тоа се зборовите кои го опишуваат значењето на зборот ИНЖИНЕР (на латински: ingeniator
збор изведен од зборовите ingeniare (“да твори, осмислува”) и ingenium (“умешност”).
А фундаментални броеви девет, шест, три, коишто се броеви на големиот инженер и визионер Никола
Тесла, се допреплетуваат во ДНК кодот на ДаВинчи. Заедно, како везилка создаваат едно резиме. Наместо
него, би кажале дека низ целиов изминат век, инженерите преку одржлив развој, одговорна потрошувачка
и производство, напредокот и развојот на општествово го воделе, водат, а низ идното опстојување, преку
младите колеги ќе го водат по прав тек.
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