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Асоцијацијата на архитекти на Македонија (ААМ)

објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за доделување на Големата годишна награда за
2011г.
на Асоцијацијата на архитекти на Македонија

Големата годишна награда на ААМ, согласно чл.41 од Статутот на ААМ, се доделува
за најуспешно реализирано архитектонско дело во текот на календарската година.
Покровител на наградата е Претседателот на Република Македонија, а спонзор на
наградата е Македонската авторската агенција.
Право на учество имаат сите архитекти со завршен VII степен на образование кои се
државјани на Република Македонија.
Право на пријавување на учесници имаат и Ограноците на ААМ, како и сите правни
и физички лица во Република Македонија.
Рокот за пријавување на трудовите кои ќе конкурираат за Големата годишна награда
на ААМ е до 16:00 часот 21.11.2011г.
Рокот за предавање на трудовите селектирани од страна на жирито е до
09.12.2011г.
Пријавата треба да ги содржи следниве податоци: име на проектот (објектот), локација,
автори, соработници, фирма, инвеститор, година на проектирање и изведувач. Материјали
кои треба да се достават во прилог на А4 формат се: минимум 3 листа со графички прилози
(карактеристични основи, пресеци и фасади и фотографии) и минимум 1 лист со текстуален
опис на задачата, локацијата, концептот, материјалите и сл. Селектираните кандидати
треба да имаат подготвеност за видео презентација.
Пријавите се доставуваат во канцеларијата на ААМ, на ул.Даме Груев 14а во Скопје,
секој работен ден од 9:00до 16.00 часот.
Телефон/факс за информации е 3237-277, е-маил:contact@aam.org.mk
Пристигнатите трудови ги разгледува, оценува и донесува одлука за добитникот на
наградата петчлено жири, кое е составено од:
- претставник од Архитектонската академија на ААМ
- четворица афирмирани архитекти, членови на ААМ
Големата годишна награда на ААМ на лауреатот му ја доделува Претседателот на
Република Македонија, на традиционалната Новогодишна средба на архитектите која се
одржува кон крајот на месец декември.
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Д-р Горан Марковски
Професор на Градежниот факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј"
"

ЛЕКЦИИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА
,,Многумина ми велеа дека сум нетокму. Во услови на разорена
Хрватска, земја со над еден милион бегалци и раселени лица, наместо
на обновување на постојната, јас инсистирав на изградба на нова,
најсовремена патна инфраструктура“ . Вака, накусо ја објасни својата
незавидна позиција професорот Јуре Радиќ од загребскиот Градежен
факултет, во периодот на деведесетите години од минатиот век, кога во
својство на вице-премиер упорно се залагал за прифаќање на неговиот
визионерски концепт за инфраструктурниот развој на Хрватска.
Професорот моментално е и директор на Институтот за градежништво
на Хрватска, современа компанија со над 700 вработени инженери. Тоа
е човекот поради кој денес до Јадран стигнуваме побрзо и побезбедно
ако патуваме по далеку подолгиот правец преку Загреб.
Многу напор беше потребен за да се обезбеди хипер-активниот
професор да го одржи повиканото предавање на тема ,,Современи
инфрастуктурни достигнувања“ во рамките на 14-тиот симпозиум
на Друштвото на градежни конструктори на Македонија. Беше
тешко, но вредеше. Тоа не беше обично предавање. Тоа беа лекции
за инфраструктурата од кои можат да бидат издвоени следните
клучни тези:
 Пред сè, за успешен инфраструктурен развој мора да постои јасна
државна стратегија за дефинирање на приоритетите и областите
во кои ќе се насочуваат вложувањата. Развојот на инфраструктурата е сложен процес кој бара време и континуитет и затоа за него
мора да постои целосен, долгорочен политички консензус
 Препорачливо е етаблирање на нови, стабилни извори на дополнителни средства со јасно дефинирана намена. Истакнато
беше позитивното искуство на Хрватска со наменското времено
зголемување на малопродажната цена на горивата.
 Корисно е изградбата на инфраструктурата да се темели на што
е можно повеќе сопствени средства. На тој начин се одбегнуваат
неповолните меѓународни тендерски услови и се овозможува позитивен протекционизам за домашните градежни компании. Во
оваа насока оди и препораката за формална поделба на патните
правци на повеќе помали делници, како и можната опција за нешто побавно градење, но со поголема вклученост на домашните
капацитети.
 Треба да се гради она што е најсовремено во актуелниот миг.
Почитувајте ги најригорозните стандарди. На пример, никогаш

и никаде не се има јавено потреба за стеснување на постоечките мостови, туку напротив, многу често има потреба за нивно
проширување. Употребувајте најсовремени и најквалитени
материјали и решенија. Не се задоволувајте со просечност.
Стремите само кон највисок квалитет. Не е целта новото да биде само подобро од постојното. Целта е тоа да биде најдобро.
Највепачатлив пример за позитивните консенквенци од таков пристап е тунелот Бриње во Хрватска кој е прогласен за
најбезбеден во Европа.
 Исплатливоста на патните инфраструктурни вложувања
не треба да се мери само според бројот на возила и средствата прибрани од патарина. Најважна придобивка од сè е
зголемувањето на безбедноста во сообраќајот. Потоа следуваат
бенефитите изразени преку изградбата на придружни објекти,
развојот на туризмот, новите вработувања, практична едукација
на инженерскиот кадар, како и преку зголемувањето на вредноста на недвижностите лоцирани во непосредна околина на
коридорите и многу други нешта.
 Потребно е планирање на одржлив инфраструктурен развој
Ова се и основните начела на кои се базира брзиот развој на патната
инфраструктура во Хрватска. Во последниве 14 години таму се
изградени над 1.000 km автопатишта, 49 тунели со вкупна должина
од 85 km при што должината на најдолгиот изнесува 5,79 km., како
и голем број на мостови, виадукти, подпатници, надпатници и други
видови на објекти.
Ова се и основните начела врз кои треба осмислено да стартува
и силно да се забревта веќе одамна подзаспаниот развој на
патната инфраструктура во Македонија. Актуелната економска
криза не смее да биде алиби за одложување на овој процес. Не
смее, зошто овде, во истите оние 15-тина години изградени се
само околу 70 km автопат. Потребна ни е само јасна визија и
цврсто изграден став.
Одамна не сум присуствувал на толку интересно и актуелно
предавање. Предавање кое едноставно ве остава без здив.
Предавање од елоквентна личност кое посакувате да трае и трае.
Токму затоа со особено внимание и интерес беше проследено од
сите присутни. За жал, меѓу нив не беа и оние кои најмногу требаше
да го чујат. А, уредно беа поканети.
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Контроверзниот член
59-а од новиот Закон
за градење

„Човечкиот живот е еден, единствен и бесценет,
без разлика
,
на бројот на луѓето коишто
ќе домуваат во помалите и не
,
толку важни објекти со квадратура до 300 m2 “
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Конструктивна грешка бр. 1

Конструктивна грешка бр. 2

Кога во моето проектантско биро дојде
препорачано писмо од Министерството за
транспорт и врски на РМ и во него добив
понуда да го искажам моето отворено
мислење за Предлог-законот за измени
и дополнувања на законот за градење
што беше во моментот во процедура на
разгледување и усвојување, бев радосен
што нашето ресорно Министерство сака да
го слушне мислењето и на нас стручните
лица кои работиме надвор од државните
институции, а сме во оваа дејност со години
наназад. Секако, како искусен проектант
во делот на статичкото и асеизмичкото
проектирање на објекти од високоградбата
и мостоградбата, се заземав да го прочитам
и да го анализирам секој нов, или можеби
променет член од новиот закон за градење.
Мора да признаам дека читајќи ги еден по
еден новите членови и дополнувања од
овој предлог-закон, бев задоволен затоа
што со нив конечно ќе се регулираат некои
од претходно не докрај дефинирани ставки
во повеќе области од градежништвото. Но,
кога дојде на ред да го прочитам членот
59-а од истиот, непријатно се изненадив
и возбудив од прочитувањето (на сега
веќе усвоениот) нов член во Законот за
градење, а кој гласи: „За градби наменети
за индивидуално домување со површина
до 300m2 не е задолжителна ревизија
на основниот проект и надзор над
изградбата, а изведувачот е должен да
даде изјава заверена на нотар со која
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ќе потврди дека објектот е изграден во
согласност со одобрението за градење и
„
основниот проект .

Ако подобро се анализира значењето на
овој член од Законот за градење, тоа значи
дека за помалите индивидуални објекти
за домување не треба апсолутно никаква
ревизија на проектната документација, ниту
пак вршење надзор над нивната изведба.
Иако нашите читатели се од редот на
компетентни стручни лица од областа на
градежништвото, сепак, во кратки црти ќе
објаснам што значат поимите „ревизија на
„
проектна документација и „надзор над
„
изведба на објекти .
Според истиот овој Закон за градење,
членот 20, „ревизија“ значи техничка
контрола и проверка на подготвената
проектна документација од едно стручно
лице (проектант), и од страна на друго
стручно лице (ревидент). При оваа
контрола, ревидентот има обврска да
ја утврди и потврди усогласеноста на
проектите со одредбите од Законот за
градење, но и многу поважно од тоа: да
утврди дали проектот е изработен според
стандардите и нормативите за проектирање,
како и техничките прописи за градење.
Неспорно е дека проектантот секогаш бил, е
и ќе биде одговорна личност во доменот на
почитување на обврските што му ги налага
нашиот Закон, меѓутоа за да се елиминира
„човечкиот“ фактор на потфрлување
и затајување при исполнување на тие

ПРЕСИНГ

Конструктивна грешка бр. 4

Конструктивна грешка бр. 5

обврски, творецот на Законот за градење
ја вметнал ставката „ревизија“ да биде
задолжителна од многу едноставна причина
- ако ништо друго, заради онаа народната
„четири очи гледаат подобро од две“. И тоа
е многу во ред.
Јас тука може само да го надополнам овој
факт и со неколку конкретни примери што
како ревидент во текот на моето 20-годишно
работење ги имам откриено како помали
или поголеми неправилности при изработката на проектната документација, а кои се
од областа на статичкото и асеизмичкото
проектирање на објекти во високоградбата,
а тоа се:
- целосно изземање на изработка на сезмичка анализа за дадениот објект,
- погрешно дефинирање на правецот на
дејствување на компонентите од ветрот, а
особено при дрвените и челичните покривни конструкции,
- „промашувања” во делот на проектираните коти на фундирање, но и типот и начинот
на фундирање за објектите,
- „конструктивни грешки” при
проектирањето на носивите конструкции на
објектите.
Да не бидам погрешно разбран, но поголемиот број од горепосочените пропусти
се случуваат заради помала (недоволна)
стручност, кое важи особено за помладите проектанти, кои пак, патем речено,
со последните измени во Правилникот за
добивање овластувања за проектанти,

Конструктивна грешка бр. 6

сега можат да се здобијат и со титулата
„
„овластен проектант по само пет изработени проекти и тоа како проектантисоработници.
Сигурен сум, исто така, дека состојбата и
во останатите фази на проектирање: архитектура, водовод и канализација, електрични инсталации и машински инсталации,
се исти или слични со оваа во градежното
конструктерство.
Овие неколку посочени недоследности при
проектирањето не треба многу дополнително да се елаборираат, зашто секому му е
јасно дека вака направени евентуални пропусти и во изведбата на објектите, значат
„
ставање многу човечки животи на „коцка ,
што впрочем и за жал се потврди и во изминатите неколку години наназад (паѓање
на неколку дрвени и челични покриви,
попуштање на делови од згради и слично).
Но сега повторно да се навратам на членот
59-а од новиот Закон за градење донесен
пред некој месец. Гласно размислувам:
„Зошто вака многу важен член од Законот
за градење се изменува?“ За волја на
вистината, овој спорен член не важи за сите
објекти, туку само за оние индивидуални
објекти што се со квадратура до 300 m2.
Ако ревизијата се отфрла заради
скратување на постапката за добивање на
документација, ништо нема да се добие
во време, зaшто ревизијата, особeно за
вакви помали објекти, се прави во текот на
проектирањето во директна консултација со
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проектантот и трае еден до два дена.
Ако се отфрла заради дополнителни трошоци на инвеститорот и тоа не е причина, зашто ревизијата на проектот чини само околу
10% од проектирањето.
А сега да се навратам на вториот дел од
овој контроверзен член од Законот за
градење. Не само што не треба ревизија на
проектите, туку не треба и надзор над изведбата на индивидуалните објекти со квадратура под 300 m2, а изведувачот ќе биде
тој што со дадена изјава заверена на нотар,
ќе гарантира дека објектот е изграден во
согласност со одобрението за градење и
основниот проект.
Во Законот за градење, член 33, законодавецот јасно ја вметнува ставката „надзор
над изведба на објекти“, за да се елиминира дури и минималното можно затајување
на човечкиот фактор при изведбата на
објектите. Тука, слободно можам да кажам,
одговорноста на надзорниот орган (инженер) е уште поголема од онаа на ревидентот, од причина што истиот претставува
последен „филтер“ низ кој поминува не
само правилната и безбедна изградба на
објектите туку и исправноста на проектната
документација. Со други зборови, тој има
законска обврска секогаш предвреме да
ја проучи проектната документација и ако
евентуално воочи какви било „грешки и
недоследности“ во проектот, навреме да
алармира и ако има потреба да го прекине
процесот на изградба на објектот, сè додека
истите не се отстранат.
8
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Конструктивна грешка бр. 8

И како втора неповолност во врска со
укинувањето на надзорот кај индивидуални објекти под 300 m2 е тоа што Законот за
градење è налага на фирмата-изведувач да
има вработено тројца инженери, но никаде
не е потенцирано од кој „профил“ треба да
се истите. Така во доста голем број фирмиизведувачи, на листата на вработени инженери има само архитект, машински или
електроинженер, па веднаш се поставува
прашањето: „Дали некој од овие инженери,
на пример, ќе може да ја гарантира статичката стабилност на објектот, па макар тој да
е со квадратура до 300 m2?“
Ова мое погоре опишано мислење во врска
со членот 59-а од Предлог-законот за измени и дополнувања на Законот за градење,
во малку поконцизна форма, секако дека
веднаш го доставив по електронска пошта до подготвувачот на новиот Закон за
градење, но очигледно тој не обрнал доволно внимание на сериозноста од вметнување
на овој нов член.
Прашањето што останува отворено, и понатаму е за дискусија, е дали законодавецот
со ваквото „грубо“ подвојување на објектите
на „мали и неважни“ (до 300 m2) и „големи
и важни“ (поголеми од 300 m2), не направил
своевиден превид?
„Човечкиот живот е еден, единствен
и бесценет, без разлика на бројот на
,
луѓето коишто ќе домуваат во пома,
лите и не толку важни објекти со квадратура до 300 m 2”.

ПРЕСИНГ

Даница Павловска Циги, диа
Претседател на Асоцијација на архитекти на Македонија

ИЗВЕШТАЈ ОД ТОКИО:
Дизајн 2050

УИА 2011 ТОКИО беше наречен 24-тиот Светски
Конгрес на архитектурата и Генералното Собрание на
Меѓународната унија на архитекти - УИА, а се одржа
во Токио, во импресивниот објект Интернационален
Форум, во период од 26 септември до 2 октомври 2011
година. Главната тема на собирот беше „Дизајн 2050“
што инсинуира архитектура како мисловен процес
насочен на иднината на целото наше опкружување со
сета своја феноменална сложеност и драматичност.
Број 5 | октомври | 2011

9

ПРЕСИНГ

10

Број 5 | октомври | 2011

ПРЕСИНГ

Домаќинот освен своето широко гостопримство
за десетина илјади архитекти ја покажа и својата
почит кон професијата, така што на церемонијата на
отворањето дојдоа лично императорот и импресата на
Јапонија.
Архитектонската заедница, секако, не може да ги
разрешува сите проблеми сама, но треба да обедини
многу предизвици на полето на животната средина,
енергијата, економијата, популацијата, образованието,
вклучувајќи ги катастрофите кои го погодуваат
светот. Јасно е дека решенијата ќе бидат најдени
само ако навистина сите работат заедно бришејќи ги
националните граници, поместувајќи ги религиозните,
етничките, половите и генерациските бариери.
Поставениот постулат на Конгресот „Надминување
на катастрофи преку солидарноста кон одржливоста“
ги допира и широко поставените поттеми : Животна
средина, Култура и Живот. Следователно на тоа се
донесе декларацијата со која ние - архитектите се
обврзуваме (цитат):
 Да учиме да се справуваме со катастрофите што
се случуваат низ светот, да се разрешат предизвиците за нашата професија од најразлично
поврзани дисциплини во контекст на животна,
социјална и економска одржливост;
 Да воспоставиме размена на повеќе глобални и
локални иницијативи за подобра и еднаквост и

различност, користејќи современи медиуми, а со
поместување на постојните граници на регионите и културите, со помнење и учење од минатото,
преку солидарност;
 Да ја промовираме и поддржуваме одговорноста
на нашата професија во подигање на регионалниот квалитет на животот на сите луѓе, а заедно со владите пополнувајќи ги празнините во
социјалната правда и работејќи со одржливоста
како определба.
Работните сесии на Конгресот беа интересни и
разновидни, а ова се неколку обработувани теми
што инаку се наоѓаат со севкупниот материјал на
веб- страницата на УИА : Како да се врати надежта
во животот по катастрофи, Градовите по 2011,
Архитектура за одржливата иднина, Учење на
архитектонски принципи низ игра, Можности и
одговорности на „енваерментал дизајн“, Издржливост
во архитектонските технологии, Имиџот на архитектот
и професионалната улога во векот на социјалните
мрежи и т.н.
Најголемо внимание предизвикаа предавањата
на светски познати имиња од архитектонската
фела како: Тадао Андо, Јапонија - Што е тоа
архитектура; премиерот на Бутан, архитект Џими
Тајнли - Архитектура за одржливо среќно општество;
Фумихико Маки, Јапoнија - Јапонска современост:
Број 5 | октомври | 2011
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јазикот, пејзажот и заедништвото; Кристо , САД - Две
дела во создавање; Владимир Шлапета, Чешка Чешки модернизам и Јапонија; САНАА , Јапонија Животна средина и архитектура; Кристоф Ингеновен,
Германија - Супергрин; Дејвид Аџеи, Англија - Урбана
Африка, а можеа да се сретнат и некои славни и
необични како Арата Исозаки и др.
Директното претставување на овој светски собир
значеше истовремено и предизвик, и барање и
порака, како на пример за нашите Иван и Бојана
Мирковски кои ги имавме на изложбата „10.000
светски архитекти“, која беше инсталирана покрај
останатите педесетина изложби. Имаше десетина
работилници и научни симпозиуми, од кои може
да се издвои тој за функциите и реалностите на
современата архитектура со временски хоризонт
2050 или оној со промоцијата на нов носив градежен
материјал создаден од песок и јаглендиоксид
(примерокот може да се види во канцеларијата
на ААМ). Беа доделени престижни награди на
натпревари распишани по повод Конгресот и беа
помпезно претставувани кандидатите за конгресот во
2017 година од кои впрочем доби Сеул, Кореја.
12
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Значи, извонредно богата програма
Генералното собрание на УИА е конференција на
која се претставуваат активностите во изминатиот
тригодишниот период, и тоа: се поднесуваат
извештаи за работењето и финансиите на работните
тела, на комитетите; се донесуваат документи; се
избираат нови членови на Советот и Бирото и секако
претседателот, генералниот секретар и т.н. Во овој
изборен процес учествуваше тричлена делегација
од Македонија, од Асоцијацијата на архитекти
на Македонија следејќи ги претставувањата и
програмите на кандидатите. Новиот претседател на
УИА е г. Алберт Дублер од Франција, генаралниот
секретар г. Мишел Бармаки од Либан, а претседателот
за нашиот регион е г-ѓата Дениз Инседај од Турција.
Се надеваме на корисно и убаво дружење на следниот
Светски конгрес на архитекти - 2014-та, во септември,
во Дурбан.
Ние, архитектите, по ова случување сме побогати
за многу нешта, но и носиме едно длабоко посилно
чувство за заедништво.

ПРЕСИНГ

Текстот е преземен од
SCPT 2010 Solar Chimney Power Tehnology
International Conference

Просперитет за сите
за 100 години преку електрана
со соларен оџак
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1. Главна содржина
Со помош на електраната со соларен оџак ние
сме во состојба да решиме неколку од најважните
проблеми кои го засегаат човештвото денес,
главно:
сиромаштија во земји од Третиот свет
недостиг од енергија во светот
климатски промени предизвикани од јаглероден
диоксид во атмосферата кој се нашол таму како
резултат на човеково дејство.
Две важни прашања произлегуваат во врска со
ова:
Колкав временски период е потребен?
Што треба да се направи со цел да се постигне
оваа цел?
Овие прашања ќе бидат одговорени за
континентите Африка и Европа.
Одговорите се:
 Потребен е временски период од 100 години.
 Во овој период Европа мора да заштеди 6%
од своето производство и да го даде овој
процент како заем на Африка за потребни
инвестиции. Овие заеми ќе бидат исплатени
во согласност со амортизацијата на
инвестицијата. По 100 години 50% од заемот
треба да биде отплатен.
 Африка самата мора да заштеди 22% од
своето производство во овој временски
период, од кои 35% ќе бидат отплатени по
100 години.
 Сите заеми се давани без камата.
 Апсолутните цифри се енормни: Целиот заем
од Европа кон Африка би изнесувал 25 Т€,
целосниот заем од Африка кон Африка е
700 Т€ (1 Т€ = 1 милијарда € или 1 трилион
според системот на одбележување на САД)
 Овие огромни инвестиции водат до стапка на
пораст во Африка од 4% по година за период
од 100 години. Ова исто така покажува дека
е невозможно да се постигне долготрајна
каматна стапка на инвестиција од 25%, со
14
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исклучок на многу мало малцинство кое
го создава својот приход преку економски
активности на другите. Вакво однесување
се разбира дека е криминално, ако не во
правна смисла, тогаш сигурно во морална.
 Сиромаштија не постои само во земјите од

ПРЕСИНГ
Параболичен канален систем (со
параболични огледала)

Третиот свет туку и во Европа, во Германија.
Исто така, таа сиромаштија во светот би
била искоренета со овој процес.
Резултатот е разочарувачки, поради тоа што е
потребен толку долг временски период и толку
големи напори. Но е исто така и охрабрувачки,

поради фактот што производството по човек ќе
се зголеми веднаш и вечно. Во Европа скоро ќе
се удвои, а во Африка ќе се зголеми 22-кратно во
споредба со вредноста од која се почнало.
Забелешка 1: Јас користам скратеници
кои се користат во природните науки и во
Број 5 | октомври | 2011

15

ПРЕСИНГ

инженерството.

К= килограм = илјада, М= милион, Г= гига за
милијарда (билион во САД), Т= тера, за билион (
трилион во САД)
Забелешка 2: Мојот модел не ја зема предвид
инфлацијата или поточно елиминира инфлација
со математичка трансформација.

Реализација и финансиски аспекти
2. Предговор
Мојот прв контакт со електраната со соларен оџак
(ЕСО) беше во 1984 година, кога го запознав проф.
Јорг Шлиах, таткото на ЕСО. Јас во тоа време бев
претседател на KARRENA, како и претседател на
CICIND: KARRENA имаше изградено многу високи
оџаци во многу земји на сите континенти; CICIND
беше интернационалната оџачна асоцијација.
Јорг Шлиах беше заинтересиран да ме примами
да учествувам во изградба на ЕСО која би имала
оџак во висина од 1.000 m. Јас ова го сметав за
премногу ризично.
Пред две години јас повторно го посетив Јорг
Шлиах и тој ми го пренесе неговиот поглед на
ЕСО и дека луѓето со помош на ЕСО можат да
решат некои од најважните проблеми кои го
засегаат човештвото. Тој исто така ми ги објасни
и многуте разочарувања во поглед на ЕСО од
неговите дискусии со лидери во политиката и
бизнисот.
Од тогаш јас ги истражувам проблемите во поглед
на ЕСО во обид да ги решам.
Добивам многу коментари од пријатели и
критичари кои ми велат дека бркам некоја
утопија. Мојот одговор е: „Се разбира дека бркам
утопија. Тоа е нешто што човештвото го прави со
милениуми. Но нештата се сменети. Ние имаме
дојдено до толку многу изуми и технички иновации
кои не се премногу корисни ако не успееме овој
концепт на утопија да го претвориме во реалност”.
Утопија не е соодветен збор. Тој е создаден од
Томас Мор, англиски научник, државник и филозоф.
Томас Мор ја има издадено својата позната книга
„Утопија” во 1516 година, пред скоро 500 години.
Зборот има грчко потекло и значи „земја која не
постои”. Доколку во Google го напишеме зборот
утопија ќе добиеме 16 милиони резултати.
Јас ја нарекувам конверзијата од утопија во
реалност - аристопија, најдоброто од сите можни
земји.
16
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Ние мора да го изградиме планот за аристопија.
Најголемиот проблем со кој се соочуваме е како
да се победи алчноста во човековото срце? Јас
давам аргументи дека ова е можно, скоро лесно.

3. Филозофски, економски и политички осврт
3.1 Општо
Со ЕСО човештвото е способно да ги отстрани
сите недостатоци на економски добра. Со цел
да се оствари ова, нашите закони и нашиот
внатрешен став мора да се сменат.
3.2 Алегорија за два брата со многу
различен карактер
Многу одамна, два брата живееле во една многу
сиромашна земја. Едниот бил со име Ѕигфрид,
додека другиот се викал Мајкл. Ѕигфрид бил
победник, додека сè што сакаше Мајкл е да живее
тивок живот. Секое утро тие го започнувале
денот со страв од дневните опасности, а секоја
вечер легнувале в кревет не знаејќи дали ќе ги
преживеат ноќните. Тие живееле мизерен живот
без радост, не ни знаеле што значи тоа.
Понекогаш имале конфликти за минорни работи,
но тоа што ја одржало нивната меѓусебна
поврзаност силна било сознанието дека заедно
имале најдобра шанса да преживеат.
Еден ден тие пронашле планина, која кога ја
виделе не можеле да поверуваат на своите очи.
Планината имала реки, ливади, дрва, овошје,
крави како и други корисни животни. Имала сè
што им било потребно. Кога се доближиле до
нејзиниот врв тие забележале дека таа има ѕид
кој се простира од север кон југ, преку врвот на
планината. Браќата се договориле да ја поделат
планината по должината на овој ѕид со цел да
се осигурат дека никогаш нема да стапат во
конфликт. Ѕигфрид го добил западниот дел, а
источниот му припаднал на Мајкл. Тие живеле
прекрасен живот.
Еден ден Ѕигфрид отишол до врвот на планината
каде открил фонтана од која тече сета вода. Кога
видел и голема количина камења тој си помислил
дека ова е негова вода, и ова се негови камења.
Тој може да прави со нив што ќе посака и е во
негови можности да изгради структура која би
оневозможила проток на вода до делот на Мајкл.
Мајкл не знаел што да прави, иако Ѕигфрид
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знаел. Тој предложил да му даде вода на Мајкл,
но за возврат тој да работи 4 часа на ден за
него. Мајкл се согласил. Неколку дена подоцна
Ѕигфрид рекол: „Водата вреди многу повеќе,
мора да работиш 8 часа на ден за мене”. Неколку
дена потоа, ова тој го сменил на 12 часа на ден
и му дал само онолку вода на Мајкл колку што е
потребно за егзистенција. Со ова Ѕигфрид станал
богат, а Мајкл станал негов роб. Иако на ова
Мајкл гледал како на неправда, тој бил толку слаб
што не можел да се ослободи од синџирите кои го
заробувале.
Поуката на оваа приказна е: Во свет каде што
има доволно за секого, сепак може да има
недостаток, дури и глад, доколку постојат закони
кои дозволуваат човекова експлоатација до таа
точка до која може да се уништи друга личност.
3.3 Економија основана на камата,
инфлација и валута
Каматите имаат две главни последици:
Првата главна последица на каматите е дека тие
ги поместуваат товарите, кои во секојдневниот
живот мора да бидат носени од јаките до слабите.
Колку повеќе сопственост има едно лица, толку
повеќе користи може да вади од каматниот систем.
Не велам дека лицата на врвот на пирамидата
на богатството се лоши и дека тие на дното се
добри. Речиси никој не знае како функционира
паричниот систем, секој се обидува да се качи
погоре на скалата за да биде помеѓу оние кои
добиваат пари за правење ништо. Секој мисли
дека постапува правилно кога ги носи своите
пари во банка со умисла дека тие ќе работат за
него. Но, парите не се способни да работат.
Втората последица од камати: Инвестициите се
заведуваат на огромен начин во неефикасност. Да
земеме за пример инвестиција до 1 М€ и нејзин
проектиран животен век од 25 години. Стапката
на камата е 8% за година. Сега да претпоставиме
дека со друга дополнителна инвестиција до
250.000 € проектираниот живот може да биде
продолжен на 100 години. Оваа дополнителна
инвестиција, иако навидум економска, нема да
биде направена поради тоа што го намалува
профитот на краток рок на капиталниот

сопственик или на донесувачите на одлуки.
Краткотрајната предност на сопствениците
на капиталот во голема мера ќе ја намали
социјалната корист.
Инфлација и дефлација. Инфлацијата не може
да биде одбегната. Вредноста на производите
е променлива, методите на производство се
менуваат. Постои само едно решение: барањата
и долговите мора да бидат прилагодени кон
инфлацијата и дефлацијата. Ако ова се направи,
тогаш нема ни победници ни губитници на
инфлација и дефлација. Таа станува безопасна.
Затоа јас можам да ја игнорирам во мојот модел
за пресметка.
Валути: Истиот аргумент важи и за валути. Ако
вредноста на валутите е променлива, тогаш и
девизниот курс мора да се менува соодветно.
Економија основана на камата мора да биде
претворена во економија слободна од камата и
алчноста во човековото срце мора да се надмине.
Јас не можам да докажам во математичка смисла
дека ова е можно, но ќе дадам мои аргументи.
3.4 Учењата на Адам Смит
Адам Смит учи: Во свет каде што постои поделба
на трудот секој треба да цели да присвои најмногу
што може. Невидливата рака ќе се погрижи
резултатот да е оптимален за сите. Ова е основата
на капитализмот како и догма за многу економски
научници. Човештвото се бори со поплава од
закони само за да ги избегне ужасните последици
од ова погрешно учење.
3.4 Доктрината на Карл Маркс
Карл Маркс учи: Секој треба да придонесе колку
може, секој треба да земе колку му треба.
Социјализмот во реалност покажал дека ова е
погрешно учење. Резултатот требаше да биде
очигледен и пред да се започне експериментот.
Но во ретроспектива, секој е попаметен во
ретроспектива.
3.5 Начинот на бизнис во аристопија
Секој добива од раѓање до смрт, минималното
потребно за просперитет. Парите течат од
даноци кои се ексклузивно прибрани од сурови
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човекот, главно Декларацијата за човекови права
од 1948 год. Правото на „просперитет за сите”
е заведено во член 25. Според мене, ова право
на просперитет треба да има статус еднаков на
оној на слобода, мир и правда. Предлагам дека
и треба да се додадат обврски кон правата. Една
обврска е доволно. Кантовиот „категоричен
императив” кој јас би го превел во „биди добар
пример”.

материјали. Ова го поедноставува собирањето на
даноци значително и е голем чекор напред кон
економски раст и правда.
Над сè, секој е платен во согласност со својот
придонес, резултат на неговата работа во
општественото производство.

4 Декларацијата за човекови права на ОН
4.1 Општо
Моите размислувања во поглед на просперитет
за сите и улогата на ЕСО биле предмет на многу
говори. Тие имаат поттикнато пријателски како
и критички коментари, дури и сарказам од
типот: „Ние моментално сме автори на мало
светска револуција со поразување на алчност во
човековото срце и искоренување на економија
основана на камата и потоа градиме електрани
со соларни оџаци, поради тоа што овој тип на
електрани се супериорни во поглед на сите
конкурентни машини благодарејќи на нивната
долготрајност и фактот дека за нив е потребно
многу малку одржување и оперирање”.
Но нема потреба од револуција, зашто основата
за аристопија е мудрост на човештвото од
милениуми назад како и многу скори одлуки на
Податочен модел за Африка и Европа
Бр.
Термин
единица
1
Населеници на Европа
Mpcs
2
Населеници на Африка
Mpcs
3
Производство Европа по
€/лице*а
лице
4
Производство Африка по
€/лице*а
лице
5
Инвестиција Европа по
к€/лице
лице
6
Инвестиција Африка по
к€/лице
лице
%
7
Сооднос инвестицијапроизводство ЕвропаАфрика
8
Заем Европа – Африка,
к€/лице
бруто, вкупно
9
Заем Европа –Африка,
к€/лице
нето, вкупно
10
Заем во Африка, бруто,
к€/лице
вкупно
11
Заем во Африка нето,
к€/лице
вкупно
12
Енергетска станица со
кpcs
нагорно струење
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4.2 Човековото право на вода
ОН во јули 2010 година се согласија дека
правото на вода е дел од човековите
права. Ова е огромен чекор кон градење на
аристопија. Некои лица мислат дека ова е
само „мртво слово на хартија” бидејќи нема
доволно бесплатна свежа вода на планетава.
Други мислат дека ние мораме да започнеме
дистрибуциски систем на вода до сите лица на
оваа планета со кој тие би ја добиле нивната
соодветна количина на вода на ден. Има
едноставно решение на овој проблем. ЕСО
со дополнителен кондензатор, за ЕСО ова е
неверојатно едноставна и евтина машина за
дестилација на вода, огромни количини на
вода.

2010
500
1.000
30.000

2035
500
1.524
34.000

2060
500
2.000
38.000

2085
500
2.000
43.000

2100
500
2.000
50.000

2.000

5.000

12.000

25.000

44.000

150

170

191

216

250

2

25

60

120

222

20%

20%

20%

20%

20%

0

18

25

37

51

0

12

15

21

28

0

15

57

150

345

0

12

41

102

227

0

2.5

11

25

25
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4.3 Причината за живот
Ни е потребна кауза во Декларацијата за човекови
права во поглед на причината или целта, судбината
на животот. Ваква кауза е незаменлива. Мојот
предлог, прво во германски „Lebensfreude ist der Sinn
des Lebens”. Ми беше потребна помош за превод
на англиски. Моето прво пребарување во Google
резултираше со изведба на Шилеровата „Песна на
радоста” со музика од Бетовен и Шпанецот Мигуел
Рио како изведувач. Целата изведба беше полна со
радост, дури и на лицата на оние во публиката. Кога
ја слушав и гледав изведбата на мојот компјутер,
ми стана јасно дека во моето срце има незгаслива
фонтана на радост и над тоа има поголема, повторно
непрекината фонтана на радост во универзумот.
Космичка радост.
Од тука мојот превод би гласел: радоста во животот е
причината и целта на животот.
Оваа изведба од Мигуел Риос беше светски хит.
Цедето беше продадено во над седум милиони
примероци. Можеби тоа заслужуваше многу повеќе
продадени примероци, неколку илјадници пати
повеќе.
„Песната на радост” го содржи следниов стих:
„Радост на живот, ти си божествена искра, подарок од
рајот на човештвото. Твоите магични сили поврзуваат
она што е разделено од сурови спогодби. Сите
луѓе стануваат пријатели каде твоето мило крило е
почувствувано”.
4.4 Начинот од радост на животот до просперитет за
сите
Јас кревам толку фама за радост на животот, поради
тоа што:
Таму каде што радоста на животот е прифатена како
причина и цел на животот, сите лица се пријатели.
Таму каде што сите лица се пријатели еден со друг,
никој не се обидува да го експлоатира својот пријател.
Таму каде што никој нема желба да го експлоатира
својот пријател, економијата основана на камата ќе
биде заменета со економија слободна од камата.
Ова го отвора патот кон просперитет за сите со помош
на ЕСО.

5 Моделот
5.1 Општо
Двата континента, Африка и Европа овде се
карактеризирани со само неколку бројки. Тоа

е модел на вистинската ситуација. Висока
прецизност би била тотално неадекватна.
Потребата прецизност следи од целта. Намерата
е да се демонстрира дека мал, но многу
конкурентен континент може да му помогне
на голем континент со ниска продуктивност за
да излезе од калта на сиромаштијата. За да се
постигне ова потребни се многу високи заеми
давани без камата за долги временски периоди.
Времетраењето на овие кредити е идентично
со животниот век на инвестициите кои се
финансирани. За ЕСО изнесува 200 години.
Бројот на населеници на Африка моментално
е 1 милијарда. Популацијата ќе порасне до 2
милијарди во следните 50 години и ќе се одржи
на ова ниво. Размената на добра како ЕСО и
струја игра важна улога во оваа врска. Поради
ова Русија и Украина не се дел од моделот
на Европа како што е дефиниран тука, зашто
овие две земји имаат подобри начини да ја
произведуваат својата струја отколку таа да ја
произведуваат во Сахара. Се разбира дека Русија
западно од Урал, и Украина се дел од Европа,
но не во овој модел. Популацијата на „Модел
Европа” е 500 милиони, бројка константна преку
100-те години кои се разгледувани тука.
5.2 Дефиниции
Производство: Мојот концепт на производство
се разликува од „бруто-домашниот производ”
во некои погледи. Најголемата разлика е во
образованието. Јас го сметам образованието како
дел од производството. Образованието се мери по
она што студентите го учат. Со ова тоа го вклучува
времето на професорите како и на студентите ( и
се разбира и трошокот или просториите каде што
тоа се одвива).
Инвестиција: Оној дел од производство кој не
е потрошен во година минус амортизирањето
на инвестиции од претходните години.
Инвестицијата е приватна или јавна и
вклучува машини за производство, улици,
куќи, мостови, аеродроми, бродови, авиони,
болници, канцеларии, театри, но исто така многу
важно образование, кое вклучува простории и
компјутери кои се користат во неговиот процес,
професорите и најважно студентите и нивниот
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процес на едукација.
Купувањето парче земја не е инвестиција, тоа
е само промена на сопственост. Конструкцијата
на зграда или подготовка на земјиште за
отстранување на сурови материјали од него, како
и одгледување на растенија е инвестиција.
Вкупна бруто-инвестиција: Ова е вкупност на
сите инвестиции во период без амортизација.
Вкупна нето-инвестиција: Ова е вкупната брутоинвестиција минус амортизацијата.
Вкупен бруто-заем: Ова е вкупноста на сите
заеми за период во кој немало нивно отплаќање.
Вкупен нето-заем: Ова е вкупниот бруто-заем
минус она што било отплатено.
Амортизација: Амортизации се прават според
дизајнираниот животен век на инвестицијата.
Зграда со проектиран животен век од 100
години е амортизирана со 1% од оригиналната
инвестиција. Јас, нормално, ја заменувам
линеарната амортизација со еквивалeнтна
дегресивна амортизација. Ова ги поедноставува
диференцијалните равенки.
5.3 Модел на енергетска станица
Главните податоци се:
Висина на оџак е 1.500 m
Дијаметарот на колектор е 5.000 m
Проектиран живот 200 години
Трошоци за конструкција = 800 милиони евра
Енергетска продукција 1.5 Тwh( Терават-часови) /
годишно
Се подразбира дека продукцискиот трошок ќе
биде помал за енергетска станица бр. 20.000
отколку за бр. 100. Овој ефект е вклучен во
зголемувањето на продуктивноста со инвестиција.
5.4 Струјна побарувачка
Побарувачката за струја во Африка и Европа за
100 години е проценета на 35.000 Тwh/а. Ова
е скоро за фактор од 10 повисоко од денес и
значи дека е потребна конструкција на 25.000
ЕСО за 100 години. Од овие, 10.000 ќе бидат
потребни за јужна Африка, 10.000 за северна
Африка и 5.000 за Европа. 15.000 ЕСО за
северна Африка и Европа ќе бидат изградени во
20
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Сахара и околните пустини. Ним им е потребно
само 0.6 М km2 површина. Вкупната пустинска
област на Сахара и околните пустини изнесува
10 М km2.
5.5 Диференцијални равенки
Скоро сите варијабили се мерени во евра.
Варијабилите се функции на време, различните
промени зависат од вредностите на варијабилите.
Продуктивноста се претпоставува дека е
суштински пропорцијална со инвестицијата,
заштедата е пропорцијална со производството
и е веднаш трансформирана во инвестиција.
Амортизацијата зависи од проектираниот
живот, додека отплатата на заемот оди
во потрошувачката како и голем дел од
производството. Системот е опишан од следниов
систем на диференцијални равенки:
Y k (t)’ = ∑ a I,k * y i(t)
Вредностите Y k (t) се варијабилите. Има
приближно 30 од нив, кои треба да бидат
пресметувани во следните 100 години. Со помош
на excel ова трае помалку од секунди.
Со оглед на тоа дека има 30 варијабили, Y k (t),
има 900 вредности a I,k, повеќето од кои се нула.
Повеќето од другите вредности се константни,
но некои се повторно функции на време или
од варијабилите што го прави системот многу
нелинеарен. Нумерички интеграциски процес
се користи со цел оваа нелинеарност да не е
пречка.
5.6 Дополнителни важни или интересни бројки
на моделот
Најважната цифра на моделот е инвестиционата
продуктивност, која е односот на производство и
инвестиција.
Во моменталниот модел се претпоставува дека
е 20% за двете, Европа и Африка. Други важни
цифри се нето-инвестицијата на почетокот на
проектот. Се претпоставува дека е 150.000 евра за
лице во Европа и 2.000 евра за лице во Африка.
Други важни цифри се односот на заштеда, кој е
пропорцијата на продуктивност која е „зачувана”
за инвестиции. Тоа е 6% од заемите од Европа
до Африка и 22% од заштедата во Африка за
инвестиции во Африка.
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Сл. 1 Соларната горно-струечка кула

Дополнителна важна цифра е односот на
вкупната инвестиција до инвестицијата во
електрани.
Се претпоставува дека ова е 10. Нема поента во
градење на електрани ако нема патишта, куќи,
канцеларии и слично. Како и обратно.

6. Дополнително разгледување
6.1 Што треба да се направи ако Африканците
не сакаат да го сменат својот начин на живот кој
е проследен со сиромаштија?
Одговорот на ова прашање не е предмет на оваа
истрага. Јас сакав да покажам дека е финансиски
Број 5 | октомври | 2011
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Сл. 2 Шема на соларната горно-струечка кула

и економски како и технички можно доколку
Африканците сакаат.
6.2 Дали сето ова може да биде остварено во
економија основана на камата?
Кога ја започнав оваа истрага, се чувствував
сигурен дека нема да функционира со камата. Но
моделот лесно може да биде модифициран за да
вклучи камата за заеми и јас се надевам дека ќе
можам да го остварам ова во блиска иднина.
6.3 Улогата на банките во аристопијата
Улогата на банките се менува од заемодавец и
должник на заеми до експерти за инвестиции,
специфично „безбедност” на заеми за
инвестиции. Експертизата е обратена на
заемодавец и должникот на инвестициите.
Концепт и мотивација за соларна горно-струечка
енергетска технологија
Најзначајниот проблем на нашето време се
сиромаштијата во земји од Третиот свет и
климатските промени. Овие две се поврзани
преку снабдувањето на енергија и може да бидат
решени, доколку сакаме.
Индустријализираните земји ја загрозуваат
светската клима со својата енергија генерирана од
22
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фосилно гориво.
Сиромашните се сиромашни затоа што не можат
да си дозволат соодветни енергетски резерви,
како и поради сопствениот постојан пораст на
популацијата.
Доколку милијардите лица кои мора да живеат
без доволни резерви на енергија би требале да
ги покријат своите енергетски потреби со јаглен,
нафта и гас, нема да биде возможно климата
да биде спасена и околината ќе биде сигурно
уништена.
Оттука, сиромаштијата и климатските промени
можат да бидат решени само со глобални
концепти, заедно и со еднакви бенефиции спрема
сиромашните и до индустриските земји.
- Сиромашните земји од јужната хемисфера,
особено африканските, имаат една предност во
поглед на богатите од северната. Сонце + пустина.
Интензивно соларно зрачење на агрикултурно
неплодна земја.
Ако овие сиромашни земји би имале големи
монетарно пристапни соларни електрани –
пристапни зашто би се граделе примарно со
сопствени ресурси и вештини, кои тие не би
ги увезувале со прекумерен трошок. Во ваква
ситуација тие би профитирале двојно:
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од нивните непотрошливи ресурси, пристапно
енергетско снабдување и нови безбројни
вработувања.
Со оглед на тоа дека енергија може да биде
транспортирана на големи далечини со
изненадувачки мали загуби, тие би биле во
можност да ја извезуваат својата соларна
енергија во индустриски земји.
Индустријализираните земји исто така би
профитирале двократно: компаниите кои се
занимаваат со заштеда на енергија би можеле
да ја развијат оваа нова индустрија во пустински
земји и тие би можеле да ја транспортираат
соларната струја за локална потрошувачка
директно преку кабел за неподвижна и по
можност со хидроген за мобилна потрошувачка
до своите земји. Исто така тие би добиле
придобивки од новиот просперитет во
сиромашните земји, зашто овие би биле во
можност да ги купуваат нивните производи.
Денес има три нови, големи, соларно термални
електрани.
Системи со централен приемник кои го
концентрираат соларното зрачење биаксијално
(на двојна оска) со хелиостати на врвот на
кулата. Течноста загреана тука е спроведена до
конвенционален енергетски блок.
Параболичните канални системи (со
параболични огледала) се досега најуспешната
варијанта. Соларното зрачење е концентрирано
по една оска на приемничката цевка
и загреаната течност е спроведена до
конвенционална електрана.
Системите на централен приемник и оние со
параболични огледала се технолошки соодветни,
особено за сончеви и индустриски земји (САД,
Австралија...). Ним им е потребно директно
зрачење и консумираат многу вода за ладење.
Очекуваните балансирани енергетски трошоци
се од 12 до 15 евроценти/kWh. Тимот на авторот
под водство на Волфган Шиел е активно вклучен
во развивање на оваа технологија.
Соларната горно-струечка кула која вшмукува
воздух затоплен преку соларно зрачење под
колективен покрив во голема вертикална
бетонска цевка и со тоа движи турбини со
генератори инсталирани на основата на цевката.
Едноставна цевка за зачувување на вода,

гарантира континуирана 24-часовна работа.
Вода за разладување не е потреба за работа.
Таа е одржлива и неисцрпна зашто најважниот
градежен материјал, бетон за кулата и стакло
од покривот кој собира зрачење можат да бидат
произведени од песок или камен, директно на
самото место.
Технолошки кореспондира со засега
поуспешната електрана, хидроелектричната
електрана – езеро, притисочен цевковод,
турбини – и е рамноправна во издржливост и
снага.
Идеална е за локална градба во земји во развој.
Во зависност од капацитетот, соларното зрачење
и трошокот за работна сила, балансирани струјни
трошоци од 6 до 10 евроценти/kWh може да
бидат очекувани. По амортизација, таа е златна
гуска како хидроелектричната електрана.
Спротивно од системите со параболични
огледала, кои се тестирани во многу фабрики
и моментално се градат на големо, соларната
горно-струечка кула не е сметана за „проверена
технологија” и за жал, ова има оттргнато многу
инвеститори кои бараат брз профит.
Големите фабрики се сметаат за прескапи за
иновативна технологија, а малите се сметаат за
неекономични.
Апсолутно неопходно е да се изгради прототип
кој е доволно голем да отстрани какви било
сомнежи за функционалноста и изводливоста,
кој ги постигнува сите економски оправдувања
за електрични трошоци со умерени инвестиции,
кој е профитабилен.
Имајќи го овој прототип, соларната горноструечка кула - хидроелектраната на пустината
ќе стане набргу популарна. Светските сончеви
пустини ќе придонесат значително да се
надмине сиромаштијата во земјите од Третиот
свет и ќе понудат одржлива резерва на енергија
на светско ниво.
Можно е, ако навистина сакаме!

Хронологија
Во 1972 година, авторот Рудолф Бергеман и
неговиот тим беа поканети од енергетската
индустрија да развијат голема разладувачка кула
за потреби на суво разладување. Ова резултираше
со дизајнот за кабел-мрежната разладувачка кула
и прототипот во Шмалхаузен, Германија.
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Во тимот, кој го вклучуваше на времето и Мајкл
Симон, се постави прашањето дали природната
горна воздушна струја би можела да се
искористи за генерирање на електрична струја,
наместо таа главно да испарува.
Едноставни проверки набрзо ставија до знаење
дека таков пристап има смисла само ако има
дополнителен пожар кај основата на цевката
на оџакот, како голем покрив, стакленик кој
би собирал топол соларен воздух. Ова во 1979
година резултираше со тоа што денес ние го
нарекуваме соларен оџак (подоцна наречено
соларна горно-струечка кула). Aufwindkraftwerk
(слика 1+2). Веќе истата година, министерот за
истражување и технологија даде сума од 3.5
милиони германски марки (денес 1.8 милион
евра) за реализација на остварлива студија.
Но ние одлучивме да ги искористиме парите за
пробен соларен оџак во Мансанарес/ Шпанија.
Ова ни дозволи да ги потврдиме аналитичките
резултати и со дополнителни грантови да го
прошириме нашето знаење.
Оргинално, планот беше да се изгради прототип
во 1980 година, да се земат мерки во 1981 и 1982

и да се расклопи во 1983 година од безбедносни
причини, поради тоа што грантот не дозволуваше
обична заштита од корозија особено на висечки
кабли. Години поминаа дозволувајќи ни да
земаме уште повеќе мерки и да добро дојдеме
гости, иако знаевме дека корозијата доаѓа.
Оваа локација беше затворана во ситуации
каде што се појавуваше ветар побрз од 20 m/s
и така ние бевме подготвени за закажаниот
и контролиран пад во 1990 година, 10 години
подоцна од оригиналните, планирани 3 или 4
години.
Во поглед на главните структурни прашања,
цевката или кулата или оџакот, ние
простудиравме и споредивме неколку решенија.
Дојдовме до резултатот дека цилиндрична
бетонска цевка зајакната од тркала со краци
ветува најниски трошоци.
Некаде кон крајот на 80-тите години на минатиот
век ние најдовме труд напишан во 1931 година
кој ги опишуваше основните принципи на
соларната горно-струечка енергетска кула.
Поради ова ние искрено признаваме дека не ја
измисливме, туку само ја развивме оваа кула.

Kабел-мрежна, разладувачка кула, соларен оџак во Мансанарес/ Шпанија
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Соња Черепналковска, дипл. град. инж.
Институт за стандардизација на Република Македонија

СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА
И КВАЛИТЕТОТ СЕ КЛУЧ
НА НАШАТА
СЕГАШНОСТ И ИДНИНА

„Размислувај глобално - дејствувај локално“
Број 5 | октомври | 2011
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Стандардите и стандардизацијата имаат големо
значење во секоја животна ситуација. Овозможуваат
нашиот живот да биде безбеден, полесен, поздрав,
поедноставен. Влијанието на стандардите врз
начинот на нашето живеење понекогаш и не го
забележуваме, но влијанието на стандардите во
стопанството знае да биде и далекосежно. Освен
тоа, стандардите спаѓаат меѓу најважните алатки
со кои се служат управувачките структури во
организациите. Стандардите се, исто така, алатка
кога производот го обликуваме, испитуваме и
сертифицираме и не само кога е производ во
прашање, туку и кога се работи за технолошки или
производни системи, или системи за давање услуги.
Значењето на стандардизацијата расте со растот на
глобалниот пазар и со зголемување на изборот на
производите и услугите.
Тоа значи дека цената на производите и услугите
повеќе не е главен фактор за конкурентност на
пазарот на ЕУ, туку производите кои се сообразни
со хармонизираните стандарди. Примената на
хармонизираните стандарди и повикувањето на нив
е најлесниот и наједноставниот метод за гаранција
на сообразноста на производот со основните барања
на релевантната директива.

Македонија треба да создаде амбиент за успешна
интеграција на нашето стопанство во европските
и меѓународните текови, а тоа е возможно само со
хармонизација на националното законодавство
со европското, и прифаќање на европските
стандарди како македонски. Тоа треба да биде
резултат на заеднички сили на државните органи,
на стопанството, академската заедница, експертите
и на разни асоцијации, сè со цел да се обезбеди
развој на економијата на земјата и стандардот на
живеење.
Стандардизацијата и квалитетот се клуч на нашата
сегашност и иднина, кои ја отвораат вратата за влез
на пазарот во Европа и во светот и, дека тоа е патот
по кој треба да се движат земјите во развој.

„Размислувај глобално - деЈСТВувај локално“
За да се најде место и да се опстане на
меѓународниот, глобалниот пазар, потребно е
на внатрешниот пазар (националниот) да се
изгради инфраструктура на квалитетот, која
ја сочинуваат дејностите на стандардизација,
метрологија, акредитација и оцена на сообразноста.
Со воспоставување на институции кои ќе ги
извршуваат овие дејности, во согласност со

Врска меѓу метрологијата, стандардизацијата и оцената на сообразност

26

Број 5 | октомври | 2011

ПРЕСИНГ

принципите воспоставени од WTO (Светската
трговска организација) и принципите воспоставени
на внатрешниот пазар на ЕУ (Европската Унија),
можно е да се одговори на барањето и да се избегне
создавањето бариери на пазарот и да се обезбеди
отвореност на глобалниот пазар на стоки и услуги.
Три поединечни, но меѓусебно зависни и поврзани
„столбови“ на знаења се битни за развојот
на инфраструктурата на квалитетот, а тоа се:
метрологијата, стандардизацијата и оцената
на сообразност. Тие овозможуваат одржлив
развој, можат да водат кон целосно учество во
меѓународната трговија и можат да ги задоволат
техничките барања на мултилатералниот трговски
систем. Сликата ги прикажува основните врски
и централната улога на стандардизацијата во
инфраструктурата за квалитетот.
Како приоритет на владите во сите земји е - да
воспостават и да одржат основна инфраструктура
со цел да гарантираат сигурност, здравје и
благосостојба на своите граѓани – адекватна
и сигурна набавка на храна и вода за пиење,

пристап до здравствена заштита и образование,
општествена безбедност, превоз, комуникациски
системи, и т.н. Тогаш, кога сето ова е поставено на
свое место, дури и на елементарно ниво, потребата
да се воспостави ефикасен трговски систем станува
најважна.
Стопанството не може да опстане во отсуство
на трговијата, па според тоа битно е составните
елементи да бидат поставени на место, што би
олеснило пристап на стоките и услугите на пазарот,
како внатрешен така и надворешен.
Производот може да се пласира на пазарот, или
да се стави во употреба, само доколку е усогласен
со одредбите на сите директиви кои на него се
применуваат и по спроведувањето на бараните
процедури за оцена на сообразноста.
На производителите им се препорачува да
применуваат хармонизирани стандарди, иако тие
не се задолжителни. Нивното користење е основна
претпоставка за сообразноста на производот со
релевантната директива!
Хармонизирани стандарди се европски стандарди,
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кои се усвоени од страна на европските
организации за стандардизација (European
Committee for Standardization - CEN, European
Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC, European Committee for Standardization,
European Telecommunications Standards Institute
- ETSI), и подготвени во согласност со договорот
меѓу европските организации за стандардизација
и Европската комисија. Во моментот на изработка
на хармонизираните стандарди, неопходно е
организациите за стандардизација да ги земат
предвид техничките барања на релевантните
директиви.
На тој начин изработените европски стандарди се
сметаат за хармонизирани стандарди дури и пред
нивните референци да се објават во Службениот
весник на Европската Унија. Меѓутоа, производителите
можат да ги користат со цел да обезбедат доказ
(претпоставка) за сообразност со основните барања
на релевантните директиви, дури откако нивните
референци ќе бидат официјално објавени.
Откако хармонизираните стандарди ќе бидат
усвоени од страна на европските организации за
стандардизација и објавени во Службен весник
на Европската Унија, се наложува истите да бидат
прифатени и усвоени во сите национални тела
за стандардизација и објавени во националниот
Службен весник на сите земји-членки. Република
Македонија како земја со статус за кандидат, е
обврзна да го спроведува истиот процес.

Според тоа, производителот може да одбере дали
ќе се повика на хармонизираните стандарди
или не. Доколку произведувачот одлучи да не се
повикува на хармонизираните стандарди, за да
даде доказ за сообразноста на неговиот производ
со релевантните директиви, тој има обврска да
докаже дека неговиот производ е сообразен со
основните барања со користење на други средства
по свој избор. На пример: тој може да користи
обични (нехармонизирани) европски стандарди,
посебни национални стандарди или кои било други
технички спецификации. Најтежок избор би бил да
се повикува директно на сообразноста со основните
барања на релевантните директиви.
Ако производителот применува само дел од
хармонизираниот стандард, или применливиот
хармонизиран стандард не ги покрива сите основни
барања, тој мора да ја гарантира сообразноста со
други основни барања на некој друг начин.
Во такви случаи, повикувањето на хармонизираниот
стандард не ја обезбедува претпоставката за
сообразност. На сликата е даден приказ на
разликите во примената на хармонизираните
стандарди, националните стандарди или примена
на нестандардизирани мерки, како и нивната
претпоставка за сообразност.
Предупредувањето на Ралф Надер е дека:
„Квалитетот не може да биде цел, туку средство
за постигнување на целта - а тоа е квалитетот на
животот“.

Приказ на претпоставка за сообразност
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Д-р Петар Николовски,
дипл. инж. арх.

Ублажување на климатските
промени преку енергетската
ефикасност

Според дефиницијата, штедливите објекти (трајно
одржливи објекти) се градат од штедливи материјали
и користат процеси коишто се штедливи, со крајна цел
да се намали негативното влијание на објектот врз
здравјето на човекот и природната средина, со помош на
ефективно користење на енергија, вода и други ресурси.
Број 5 | октомври | 2011
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Во рамките на UNDP-проектот „Ублажување на
климатските промени преку подобрување на
енергетската ефикасност во градежниот сектор“,
една од компонентите е реализирање на пилотпроект со кој ќе се имплементираат мерки за
енергетска ефикасност на некој постоен јавен
објект. Изборот падна на градинката „Снежана“ клон „Калинка“ во Општина „Аеродром“.
Изработката на физибилити-студија за оваа
енергетска реконструкција беше доверена на една
од водечките чешки компании во оваа област,
ENVIROS E од Прага.
Во периодот помеѓу 19 и 23 септември о.г., UNDPпроектот во соработка со ENVIROS E организираше
студиска посета на Прага за група од 12 архитекти
и инженери од Македонија. На јавен повик на
UNDP, по еден свој претставник делегираа три
министерства (економија, животна средина
и финансии), три факултети (Архитектонски,
Градежен и Машински), Агенција за енергетика,
Стопанска комора, Комора на мали бизниси,
Асоцијација на архитекти и Комора на овластени
архитекти и овластени инженери, предводени од
координаторот на UNDP-проектот.
Домаќинот на посетата, ENVIROS E, подготви
исцрпна програма насловена како „Трансфер
на чешките искуства: Енергетска ефикасност во
јавните згради во Македонија“, во чии рамки се
реализираа посети на повеќе институции и објекти
во Прага, енергетски ревитализирани во духот на
општиот европски и светски тренд за намалување
на потрошувачката на енергија, зголемување на
употребата на обновливи извори на енергија и,
како крајна цел, намалување на емисијата на CO2.
Средното училиште „Josef Gočár” е изградено
во 1988 година, со 5 ката, со вкупна греана
површина од 12.700 m2 и греан волумен 68.800
m3. Санирано е во период 2009 - 2010 година, со
крајни ефекти: намалена годишна потрошувачка на
енергија за 2.900 GJ и намалена годишна емисија
на CO2 за 160 t. Овие импозантни резултати се
постигнати со комплетна топлинска изолација
на објектот (фасадни ѕидови, покриви и нови
прозорци и врати), интервенција во машинскиот
дел (реконструкција на котларница, единици
за климатизација, модернизација на системот
за мерење и регулација), осветлување. За
илустрација, поранешната годишна потреба од
енергија за греење на секој квадратен метар од 141
30
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kWh/m2a намалена е на 76 kWh/m2a.
Во импозантниот објект на Министерството за
животна средина, покрај ревитализираните
градежни елементи (фасадна изолација, рамен
свртен покрив, нови прозорци), акцент е ставен
на користење на активната сончева енергија
преку инсталиран систем од фотоволтажни
панели за директно генерирање на електрична
енергија. Дел од системот панели е поставен
под агол (за оптимално користење на сонцето),
а дел вертикално е интегриран во фасадата.
Софистицирана опрема со дисплеј во влезниот
хол во секој момент го прикажува количеството на
произведената електрична енергија.
Модел „Енергетски услуги со гарантирана заштеда“
(Energy Performance Contracting - EPC) успешно
е применет во историските објекти во ресорот на
Министерството за култура. Овој „добавувачки“
модел подразбира предлог на добавувач за
големина на инвестициски проект и висина на
инвестицијата, доставен проект (предлог за мерки
на енергетски заштеди, предлог за обезбедување
на финансии, менаџмент и анализа на заштедите),
енергетски заштеди коишто ќе се користат за
исплаќање на трошоците на проектот, гаранција на
добавувачот кон корисникот за договорно одредена
висина на заштеди и обврска на добавувачот да
му ја компензира разликата во случај да не се
оствари гарантираната заштеда.
Според овој модел, од 2007 година трае
континуиран процес на модернизација на системи
за енергетски заштеди во културно-историскиот
објект - Национален театар, изграден во 19 век
(1883 година). Комплексот се состои од 4 надземни
објекти (театар, управна зграда, нова сцена и
административна зграда со ресторан).
Со оглед на фактот што Националниот театар е под
заштита на државата и не се дозволени никакви
интервенции врз градежните конструкции и врз
надворешниот изглед на објектот, енергетските
зафати се однесуваат на модернизирање на
опремата за греење и ладење, користење
обновливи извори на енергија (сончеви
фотоволтажни панели и термални пумпи за
ладење од блиската река Волтава) и користење
(рекуперација) на внатрешна отпадна топлина.
Со топлински пумпи се лади хидрауликата на
сценската технологија и добиената топлина се
користи за предгревање на топла вода. Нова

ПРЕСИНГ

Управната зграда на Националниот театар: Фотоволтажни панели

опрема за ладење ја користи водата од реката
В'лтава.
На Управната зграда во 2008 година е инсталиран
систем фотоволтажни панели, интегрирани во
покривната хидроизолација. Со површина од 554
m2 и инсталирана снага од 22 kW тие годишно
обезбедуваат 18 700 kWh електрична енергија,
притоа редуцирајќи ја емисијата на CO2 за 22 t.
Интересен е фактот што според споменатитот
EPC-модел, остварените заштеди ги надминуваат
договорените за 11,0%, 10,8% и 5,7%, соодветно за
2008, 2009 и 2010 година.
Во програмата на студискиот престој во Прага
беше и посета на непрофитабилната организација
„Чешки совет за зелени (штедливи) објекти“
(Czech Green Building Council), која обезбедува
комуникација и соработка помеѓу трговијата,

универзитетите, државата, локалната самоуправа
и другите непрофитабилни организации. Според
дефиницијата, штедливите објекти (трајно
одржливи објекти) се градат од штедливи
материјали и користат процеси коишто се
штедливи, со крајна цел да се намали негативното
влијание на објектот врз здравјето на човекот
и природната средина, со помош на ефективно
користење на енергија, вода и други ресурси.
Основна идеја на UNDP за формирање на
студиската групата од разни институции од
Македонија за патувањето во Прага е, по
враќањето во матичните институции, добиените
информации за чешките искуства да бидат
пренесени од страна на секој поединец од групата,
во нивната средина.
Скопје, 23.10.2011
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МЕТАМАК
АРХИТЕКТОНСКИ
КОЛЕКТИВ
МБМХП=МИНАС БАКАЛЧЕВ+МИТКО ХАЏИ-ПУЉА
ВИОЛЕТА БАКЛЧЕВ
САША ТАСИЌ
АЛЕКСАНДАР РАДЕВСКИ
ВИКТОРИЈА СРАВРИЌ
НИКОЛА СТРЕЗОВСКИ
БЕТИМ ЗЕЌИРИ
БЕСИАН МЕХМЕТИ
МИХАЈЛО ЗИНОСКИ
ДИМИТАР ПАПАСТЕРЕВСКИ
ДАМЈАН МОМИРОВСКИ

ИЗЛОЖБА ОДРЖАНА ВО МС GALLERY
ЊУ ЈОРК 10-20
ИЗЛОЖБАТА ЈА ОТВОРИ НЕГОВАТА ЕКСЕЛЕНЦИЈА
ЗВОНКО МУЦУНСКИ, ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД
ПОДДРЖАНО ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
НА РМ, КАКО ДЕЛ ОД ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
ПОСТИГНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО
КУЛТУРАТА
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A PERSONAL MANUAL FOR
MAKING ARCHITECTURE
GALLERY MC, MACEDONIAN CENTER of NY
549 W 52, 8TH FLООR, 10019 NYC
SEPTEMBER 2011

ЛИЧНО
УПАТСТВО ЗА
ПРАВЕЊЕ
АРХИТЕКТУРА:
Архитектурата онака како се покажува и како денеска ја

(ПОГЛЕД ОД ПРОЗОР НА ГАЛЕРИЈАТА МЦ)

искусуваме станува се посложена
и се попротивречна. Дали внатре архитектонскиот дискурс
сеуште можеме да изведеме логични чекори? Дали можеме да ја
реконструираме логиката на проектот? Бездруго нештата се
менуват, исто и архитектурата, нашите куќи. улици, градови. Но
ако денеска не може да ги препознаеме,
или не сакаме да се соочиме со нив, не значи дека ги нема, дека
се укинати. Тие се само
силно изменети, поразлични од тоа што некогаш беа, подруги,
понеобични. Токму затоа ова лично упатство за правење на
архитектура има намера со цртежи и зборови да го раскаже
нашето искуството за секојдневната архитектура.

ПОУКИ ЗА
АРХИТЕКТУРАТА:
Архитектурата освем употребна, естетска, тектонска има и
емпириска вредност. Ни укажува и не подучува за одредени
постапки, за нашето однесување во просторот и со просторот, со
духовните и материјалните нешта, со околината и со луѓето. Не
подучува за секојдневната реалност, во нашите куќи, улици,
градови.
Во ова збирка архитектонските проекти се видени преку нивната

МЕТАМАК ТИМ ВО ЛИФТ - ГАЛЕРИЈА МЦ

хеуристичка вредност, која ни кажува за нашата етика во
просторот, за нашиот однос кон куќата / дрвата / луѓето /
монументите / градовите / селата / природата: Што е куќата?
Каква може да биде? Какви отисоци оставаат општествените
згради/монументите? Како може да се спои дрвото и куќата?
Како можат куќите да се постават? Која е границата на
надворешниот и внатрешниот просторт? Овие и многу други
прашања се дел од ова збирка. Тие не се наметнуваат туку се
отварат. Тие не создават целовит модел односот кон нашата
околина, туку зборуват за искуството на архитектонскиот проект,
кое е често противречно но секогаш отворено.
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A HOUSE IS NOT
WHAT LOOKS LIKE
A HOUSE, BUT
WHAT WORKS AS A
HOUSE

A HOUSE CAN BE
CUT OFF AND
GAIN A DYNAMIC
CONTENT BETWEEN
THE EXTERIOR
AND THE INTERIOR

A HOUSE CAN
UNFOLD AND
CATCH DIFFERENT
PARTS OF THE
WORLD AND
DIFFERENT VIEWS

A HOUSE CAN BE
POSITIONED SO
THAT IT
OVERLOOKS THE
ENTIRE
LANDSCAPE

A HOUSE CAN
INTEGRATE
INTO THE TERRAIN
AND BECOME
ONE WITH NATURE:
HOUSE=NATURE

THE TREES
AND THE HOUSE
CAN BE TOGETHER,
IF THE HOUSE
ALTERS, GETS
EXTREME MIN/MAX
DIMENSIONS

34

Број 5 | октомври | 2011

THE HOUSE IS
LIKE A MAN,
IT CAN
SIT/ STAND/ HOLD
BALANCE

WINDOWS ARE
NOT MERELY WALL
OPENINGS, BUT
ALSO OPENINGS
TOWARDS THE
DIFFERENT WORLDS
OF THE ROOMS

ПРЕСИНГ

THE LIMITS OF
SPACE MUST COME
OUT OF WHAT IS
PHYSICALLY
GIVEN TO THEM

USE OLD MATERIALS
FOR NEW
BUILDINGS:
OLD STONES FROM
VILLAGE HOUSES
IN THE WALLS
OF THE CHURCH
“ST. ILIJA”,
GOVRLEVO

A WALL IS NOT
SIMPLY A LINE, IT IS
A DIALOGUE
BETWEEN INSIDE
AND OUTSIDE

“ST. ILIJA” CHURCH,
GOVRLEVO

PLACE A ROOM
IN THE HOUSE
THAT OVERLOOKS
THE STREET AND
THE INNER YARD

YARD ILOSKI
FAMILY, VELMEJ:
BY REDISCOVERING
THE ARCHETYPES
FROM THE
VERNACULAR, THE
YARD BECOMES AN
ATRIUM, AND THE
VILLAGE BECOMES
A “PALACE”

A HOUSE ON THE
STREET

ALLOW
SPONTANEOUS
PROCESSES IN THE
BUILDINGS:
PLANED /
UNPLANNED
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PRODUCE
VERTICALITY

AN ORDINARILY
PROFILE NOT
NECESSARILY
SPLITS ORDINARILY

PRODUCE
VERTICALITY

MACEDONIANITALIAN
EDUCATIONAL
CENTER:
CREATE
LANDSCAPES
IN THE BUILDING

FOLDING
TOPOGRAPHY,
DANCING
TOPOGRAPHY

A BRIDGE MAY
CONSIST OF ARCS,
BUT IT ALSO MAY
BE A PRESTRESSED
BAND, OVER THE
ENTIRE SPAN

36
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CONGRESS CENTER
ST. JOVAN KUKUZEL,
OHRID
PUBLIC BUILDING
SHOULD BE A
PUBLIC SPACE

PEDESTRIAN
BRIDGE

ПРЕСИНГ

HOUSING BLOCK,
IN FRAGMENTED
PLACES MAKE
INTEGRATED LIVING
SPACES

A BUILDING WEARS
THE DRAMA OF THE
CITY, SHAPE OF
ABSENCE, LIKE
EXTRACTIONS OF
THE VOID FROM
THE SOLID

BUILDINGS ARE NOT
PACKAGES THAT
ARE FILLED WITH
CONTENTS

MEMORIAL
MUSEUM OF THE
HOLOCAUST
ARCHEOLOGY OF
ABSENCE

ARCHITECTURE IS
FOR MAN, BUT A
NON-MERGED
BLEND OF MAN AND
PILLAR IS POSSIBLE
(ST. SIMEON
STYLITES)

A BUILDING DOES
NOT CONTAIN
PERSONS BUT IT IS
MADE OF PERSONS:
“HISTORY IS NOT
AS IMPORTANT
AS THE CONCRETE
PERSONS WHO
MADE IT”

MUSEUM OF
THE MACEDONIAN
STRUGGLE:
FIELD AND CORES

A COMPLEX
BUILDING IS NOT
ALWAYS A HYBRID.
THE THEATER MUST
REMAIN A THEATER
EVEN THROUGHOUT
THE COMPLEX
PROGRAM
STRUCTURE
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HOUSE 365°,
SKOPJE 2007

SINGLE FAMILY
HOUSE,
POROJ 2011

A HOUSE THAT
UNFOLDS AND
OVERLOOKS THE
CITY

A HOUSE WITH
CUT - OUTED INNER
ATRIUM

MEMORIAL HOUSE
OF MOTHER
TERESA,
SKOPJE 2007
A HOUSE THAT
MAKES A STEP
BACKWARDS AND
ALLOWS TREES TO
BECOME A PART OF
HER

COURTYARD
VELMEJ 2010 - 2011

HOUSING FOR THE
MACEDONIAN
ARMY,
SKOPJE 2010

A VILLAGE YARD
WITH INSCRIBED
WATER CIRCLE AND
FRAMED WITH
READY MADE
COLONNADE

SOCIAL HOUSING,
SKOPJE 2009
INTEGRAL HOUSING
BLOCK IN
FRAGMENTED
HOUSING AREA

38

Број 5 | октомври | 2011

LONG HOUSING
BLOCK THAT
CREATES
IN-BETWEEN
SPACES, VIBRATING
FIELD OF GREEN
OASIS

MEMORIAL
MUSEUM OF
HOLOCAUST,
SKOPJE 2008
MUSEUM WITH
INNER VOID
CUT - OUTED FROM
THE SOLID.
ARCHEOLOGY OF
ABSENCE

ПРЕСИНГ

MUSEUM OF
MACEDONIAN
FIGHT,
SKOPJE 2007

MACEDONIAN
NATIONAL
THEATER,
SKOPJE 2007

MUSEUM
ASSEMBLED FROM
VERTICAL CORES
DEDICATED TO
CONCRETE
PERSONS OF
MACEDONIAN
HISTORY

THE THEATER
PENETRATES
THROUGH THE
BODY AND
FRAGMENTS ITS
HYBRID PROGRAM

COMMERCIAL
CENTER
MACEDONIA
SQUARE,
SKOPJE 1999 - 2007
BUILDING WHICH
FOLDS AND
CREATES
CONTINUOS PUBLIC
SPACE

MACEDONIANITALIAN
EDUCATIONAL
CENTER,
SKOPJE 2007-2008

STOBI VINERY,
GRADSKO
2008 - 2010
A BUILDING
FOLDED IN
TOPOGRAPHY

RESIDENTIAL-OFFICE
BUILDING
2007-2009
CEDOMIR MINDEROVIC
31 BUNJAKOVEC
SKOPJE
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M-р Никола Ѓоргон

Европски форум

намалување на ризици
од катастрофи

насоката е во воспоставување на инструмент кој на
меѓународно ниво ќе овозможи координиран оперативен
пристап кон заканите од различна природа со редица
обврзувачки компоненти кои во себе ќе содржат
стандардизирани постапки и механизми за интегриран
пристап и ангажирање на ресурсите на национално и
меѓународно ниво, нагласувајќи ја одговорноста на
сите фактори, почнувајќи од националните власти преку
медиумите, до граѓаните, или обратно.
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Намалувањето на ризици од катастрофи (Disaster
Risk Reduction - DRR) е концепт изграден
врз сфаќањето дека не постојат „природни“
катастрофи, туку катастрофите се пред сè
резултат на неможноста на луѓето, заедниците и
институциите да се соочат со природните или од
човек предизвикани несреќи. Неможноста може да
биде резултат на непостоење капацитети и ресурси,
или, пак, неповрзаност и некоординираност на
постојните капацитети и ресурси.
Намалувањето на ризици од катастрофи има за
цел да ги намали штетите кои се предизвикани
од природните непогоди, а со помош на етиката,
навиките и практикувањето на превенцијата.1
Како холистички пристап, намалувањето на
ризици подразбира вклучување на дисциплини
како подготвеност за катастрофи, управување
со катастрофи, ублажување на последиците од
катастрофи, но и одржлив развој. Во таа смисла,
темелното намалување на ризиците зависи
од вклученоста на секој дел од општеството,
секој сегмент од државата и секој дел од
професионалниот и приватниот сектор.
Во центарот на меѓународните напори за
намалување на ризиците е Меѓународната
стратегија на Обединетите нации за намалување на
катастрофи (United Nations International Strategy for
Disaster Reduction - UNISDR), агенцијата задолжена
за координирање на глобалните, регионалните
и националните активности за намалувањето на
ризиците.2
Катастрофалните последици од цунамито во
Индискиот Океан во 2004 година, претставуваа
катализатор за меѓународните ангажмани кои
резултираа со Рамката за акција од Хјого 20052015: Градење на отпорноста на нациите и на
заедниците кон катастрофи (Hyogo Framework for

Action 2005-2015: Building the resilience of nations
and communities to disasters), стратешки документ
што има за цел да придонесе, во периодот до
2015 година, значително да се намалат загубите
предизвикани од катастрофи, како во животи
така и во општествените, економските средства и

животната средина на заедниците и на државите.
Трите стратешки цели3 и петте приоритети за
акција4 даваат можност за постепено и систематско
имплементирање на Рамката за акција од Хјого на
централно и локално ниво.
Во таа насока, UNISDR и Хјого повикуваат на
воспоставување национални механизми за
намалување на ризици од катастрофи, како
своевидни национално поседувани и предводени
институционални форми, составени од субјектите
што го застапуваат концептот за намалување
на ризици од катастрофи на различни нивоа и
овозможуваат координација, анализи и совети и
покренуваат кампањи за приоритетните области за
акција. Со други зборови - национални платформи
за намалување на ризици од катастрофи.
Националните напори се синтетизираат во рамките
на регионалните платформи за намалување
на ризиците од катастрофи, што ги одразуваат
состојбите и предизвиците со кои се соочуваат
посебните региони. За таа цел, во 2009 година,
во Лондон беше формиран Европскиот форум за
намалување на ризиците од катастрофи (European
Forum for Disaster Risk Reduction), кој под еден
чадор ги стави европските национални платформи
и институциите надлежни за Рамката за акција од
Хјого, притоа тесно соработувајќи со постојните
регионални и субрегионални организации.
На светско ниво, собирајќи ги на едно место
експертите, носителите на одлуки, меѓународните
владини и невладини организации, научните
и академските заедници и приватниот сектор,
Глобалната платформа за намалување на
ризиците од несреќи и од катастрофи (Global

Platform for Disaster Risk Reduction), која се одржува
на секои две години, го обезбедува глобалниот
консензус и дава генерални насоки.
Непосредно по нуклеарната хаварија во Фукушима,
третата сесија на Глобалната платформа (2011) ја
потенцираше и потребата од правилно разбирање
на економската логика и исплатливоста поврзана
со намалувањето на ризиците од катастрофи и
адаптацијата кон неминовните климатски промени.
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Македонија беше претставена на највисоко ниво,
преку учеството на Претседателот на Република
Македонија, Н.Е. д-р Ѓорге Иванов, кој повика на
координиран пристап за намалување на ризиците од
катастрофи, за адаптација кон климатските промени
и за одржлив развој, преку интегрирани политики и
усогласени практични чекори како најважен влог за
побезбедна иднина.
„Република Македонија посветено пристапи кон
градење на македонскиот модел на Национална
платформа за намалување на ризици од несреќи
и од катастрофи. Во неговиот центар е пристапот

на ефективно и ефикасно намалување на ризиците
преку интегрирање на сите расположливи и
релевантни капацитети и ресурси на сите нивоа.
Водени од овој методолошки издржан пристап
се вмрежија сите владини и невладини фактори
на национално и на локално ниво, чиј придонес
е значаен за процесот на превенирање...
Националната платформа е, всушност, една
исклучителна интегрирачка алатка што ја гарантира
синергијата на сите фактори што ја сочинуваат“.5
Концептуалното решение на Македонската
национална платформа го привлече меѓународното
внимание, è овозможи на Македонија да биде
удостоена со честа и одговорноста да биде прв
копретседавач со Европскиот форум за намалување
на ризици од катастрофи за 2010 и втор претседавач
со Форумот за 2011 година.
Европскиот форум за намалување на ризиците
од катастрофи (воспоставен на конференцијата

во Лондон, 2009) претставува мултилатерален
регионален форум за размена на информации
и знаења, регионална координација, залагање
за ефективно намалување на катастрофите, за
обезбедување поголема политичка поддршка, како
и за давање придонес во имплементацијата на
Рамката за акција од Хјого.6 Во центарот на Форумот
се националните платформи и институции надлежни
за Хјого во Европа, кои ги одредуваат агендата
и активностите на Форумот, кој се состанува
еднаш годишно и нема политички карактер. Со
Форумот претседава претседателство составено
од претседавач и копретседавач со едногодишен
мандат, при што, по принципот на ротација,
државата што е копретседавач доаѓа на местото на
претседавачот.
Првата сесија на Европскиот форум (2010,
Гетеборг, Шведска) ги акцентира адаптацијата кон
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„Ризикот од катастрофи е реалност на
денешницата, но и реална закана за
иднината. Закана која може да се отстрани
само со исполнување на обврските и
бројните заложби кон кои се обврзаа
нашите влади во изминатите децении.
Најважна обврска на оваа генерација е на
идните поколенија да им остави помалку
ранлив свет, исто како што Ное направи за
човештвото на врвот на библискиот Арарат”.
Д-р Ѓорге Иванов,
Претседател на Република Македонија

климатските промени и намалувањето на ризиците
од катастрофи, како и значењето на размената
на информации. Беа утврдени активностите на
Форумот. На крајот, претседавањето со Форумот за
2011 година го презеде Македонија, а беше избран и
следниот копретседавач со Форумот, Хрватска.
Втората сесија на Европскиот форум7 се одржа
од 10 до 13 октомври 2011 година во Скопје, под
покровителство на претседателот на Република
Македонија, д-р Ѓорге Иванов, кој на отворањето
истакна дека за исполнување на целите на Хјого
„потребно ни е она што јас го нарекувам тројно
, ,
О : одговорни поединци, одговорни општества
и одговорни влади”. Специјалниот претставник

на генералниот секретар на Обединетите нации за
намалување на ризици од катастрофи, Маргарета
Волстром истакна дека: „...Намалувањето на
ризиците од катастрофи не е само грижа на
централните и локалните власти, туку грижа
и одговорност на сите граѓани”. Претседавачот

со Форумот и национален координатор за
имплементација на Националната платформа за
намалување на ризици од катастрофи, д-р Панде
Лазаревски, подвлече: „Не прашувајте што Хјого
претставува како идеал, прашајте се што вие сте
направиле да го остварите!”

Агендата на Форумот гравитираше околу
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„По својата природа,
работата поврзана
со намалувањето на
ризиците може да
биде неостварена.
Плановите за
поплави или
земјотреси можат да
останат неостварени
со години, дури
и генерации. Но,
кога ќе се случат,
тогаш успехот се мери според тоа што не
се случило: училиштето кое не се срушило,
зградата која не паднала, селото кое не било
уништено. Но, оди и подлабоко. Смислата
на вашите напори е да се обезбеди, и покрај
бесот и силата на природните несреќи,
заедниците да продолжат да живеат,
семејствата да продолжат да напредуваат,
децата да продолжат да сонуваат. Тоа е
смислата на вашата работа. И нема ништо
поважно од тоа”.
Бан Ки-мун,
Генерален секретар на Обединетите нации

суштинските и актуелните теми поврзани со
намалувањето на ризиците од катасторфи. Најчесто,
расположливоста на финансиските средства
ја утврдува „судбината“ на еден концепт. Од
финансиите зависи и степенот на имплементација
на намалувањето на ризиците од катастрофи. Токму
затоа, македонското претседавање со Форумот
посвети особено внимание на теми како што
се: воспоставување на индекс за отпорност кон
катастрофи (Disaster Resilience Index), утврдување
на одговорноста за загубите предизвикани од
катастрофи, а преку затворање на кругот на
одговорност, инвестирањето во намалувањето
на ризиците, зголемено алоцирање на буџетски
средства за таа намена, утврдување стандарди
и индикатори за мерење на ефективноста на
намалувањето на ризиците на сите нивоа,
зголемено инвестирање на локално ниво,
подигнување на јавната свест за ризици од
катастрофи, предвидување и подготвување за нови
растечки ризици.
Остварувајќи една од своите основни функции,
Европскиот форум овозможи меѓународните
регионални организации8 да ги премостат разликите
и да настапат координирано со цел да создадат
побезбедна Европа. Во таа насока, истакната беше
потребата да се праќаат идентични пораки на сите

меѓународни регионални и глобални форуми во 2012
година.9
Со цел да се придонесе за подигнување на јавната
свест, за прв пат на Европскот форум се одржа и ТВдебата, на која се дискутираше за ризиците, мерките
за намалување на ризиците кои можат да се
применат на локално ниво, и како локалните власти
можат ги интегрираат политиките за намалување
на ризици во политиките за локален развој. За
време на Европскиот форум се покажа потребата за
понатамошна размена на научени лекции и добри
практики за имплементацијата на Хјого на локално
ниво, при што се предложи и формирање работна
група, споделувајќи ги искуствата од повеќе земји.
Во рамките на сесијата посветена на адаптацијата
кон климатските промени и намалувањето
на ризиците од катастрофи, беше постигната
согласност за спроведување на истражување
во Европа кое би покажало дали и во кој степен
европските земји го вклучуваат намалувањето
на ризиците во нивните стратегии и планови за
адаптација. Форумот овозможи да се одредат
областите за размена на информации и искуства,
како и потребните финансиски инструменти.
Прифатен беше и предлогот на Обединетото
Кралство за заемен мониторинг на спроведувањето
на одредбите од Хјого, а беше споделено и
ерменското искуство со системот за информирање
на јавноста.
Македонските искуства поврзани со заштитата
на материјалното културно богатство, како и
потребата од научна и експертска поддршка во
овој процес беа претставени од страна на проф.
д-р Елена Думова-Јовановска. Македонската
академија на науките и уметностите беше домаќин
на работната сесија „Науката и експертизата во
намалувањето на ризиците од катастрофи“, каде
што своите согледувања ги споделија академик
Јордан Поп-Јорданов, проф. Вирџинија Мjурај
и проф. Салвано Бричено. Беше препорачано
националните платформи да не се ограничуваат на
користење на научна литература, туку да овозможат
активно учество на научната, експертската и
техничката јавност во самите платформи, како
начин да се обезбедат навремени, релевантни
и ажурирани информации за носителите на
одлуки. Намалувањето на ризиците од сеизмички
активности беше дел од сесијата чиј домаќин
беше Институтот за земјотресно инженерство и
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инженерска сеизмологија (ИЗИИС) каде што проф.
д-р Михаил Гаревски со тимот ги презентираше
македонските искуства.
За време на своето едногодишно претседавање,
Македонија го стави својот печат на овој релативно
млад Форум, меѓу другото и инсистирајќи на
интегрирање и координација на сите меѓународни
иницијативи во овој домен. Важноста од вклучување
на носителите на одлуки и нивниот меѓународен
ангажман на полето на намалувањето на
ризиците од катастрофи беше демонстрирана со
покровителството и учеството на претседателот
Иванов. Потребата за поактивна вклученост на
научната и експертската јавност беше покажана со
македонските практики и врвни научни, експертски
и технички центри при МАНУ и ИЗИИС. Овозможи
вмрежување на македонската академска и
експертска заедница со останатите европски земји.
Пренесувајќи ја ТВ-дебатата на националната
телевизија, Македонија покажа како може да се
подигна свеста за намалувањето на ризиците кај
широката јавност (во таа насока беше дизајнирана
и посебна веб-страница: www.macefdrr.gov.mk).

Од Форум за размена на искуства и експертиза,
насоката е во воспоставување на инструмент кој
на меѓународно ниво ќе овозможи координиран
оперативен пристап кон заканите од различна
природа со редица обврзувачки компоненти кои
во себе ќе содржат стандардизирани постапки и
механизми за интегриран пристап и ангажирање
на ресурсите на национално и меѓународно ниво,
нагласувајќи ја одговорноста на сите фактори,
почнувајќи од националните власти преку
медиумите, до граѓаните, или обратно.
Сè на сè, втората сесија на Европскиот форум
за намалување на ризици од катастрофи под
македонско претседавање не само што ги оствари
обврските на секој претседавач, туку даде
недвосмислен македонски придонес.
*М-р Никола Ѓоргон, e aвтор на „Намалување
на ризици од катастрофи: европски искуства македонски модел”, (Скопје, 2011), и коавтор,
со д-р Панде Лазаревски и Мишко Талески,
на публикацијата „Национална платформа на
Република Македонија за намалување на ризици од
катастрофи”, (Скопје, 2010).

1
Оттука, намалувањето на ризиците од катастрофи може да се дефинира како концепт и практика на намалување
на ризици од катастрофи преку: (1) систематски напори за анализирање и намалување на причинителите на катастрофи,
(2) намалување на изложеноста кон непогоди, намалување на ранливоста на луѓето и нивната сопственост, (3) мудро
управување/менаџирање со земјиштето и животната средина, (4) усовршување на подготвеноста за несакани збиднувања.
2
Притоа, се интегрираат институционалните решенија на глобално и регионално ниво, како што се Светска
здравствена организација, Светска метеоролошка организација, UNOCHA (UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs),
UNOOSA – UNSPIDER (UN Office for Outer Space Affairs - Platform for Space-Based Information for Disaster Management and
Emergency Response).
3
Стратешки цели на Хјого се: (1) интеграција на намалувањето на ризиците од катастрофи во политиките и
плановите за одржлив развој, (2) развивање и јакнење на институциите, механизмите и капацитетите за градење на
отпорноста кон непогодите и (3) систематското вградување на пристапите за намалување на ризици од катастрофи во
спроведувањето на програмите за подготвеност, одговор и закрепнување.
4
Петте приоритети за акција се: (1) Да се осигура намалувањето на ризици од катастрофи да биде национален
и локален приоритет со силна институционална основа за спроведување, (2) Идентификација, процена и мониторинг
на ризиците од катастрофи и усовршување на раното предупредување, (3) Користење на знаењето, иновацијата и
образованието за градење на култура на безбедност и отпорност на сите нивоа, (4) Намалување на причинителите на
ризици, (5) Јакнење на подготвеноста за ефективен одговор на катастрофа на сите нивоа.
5
Академик Ефремов, Георги, Предговор кон публикацијата „Национална платформа на Република Македонија за намалување
на ризици од несреќи и од катастрофи”, Скопје, 2010.
6
Европскиот форум работи на следните прашања: (1) зголемена свест за намалување на ризиците од катастрофи како интегрален дел од одржливиот развој и адаптација кон климатските промени, (2) зголемена посветеност на носителите на одлуки и на политики за
спроведување на Хјого, (3) поттикнување на ангажманот на националните и на регионалните актери во насока на заедничките активности
за намалување на ризиците од катастрофи, (4) подобрена координација на релевантните национални и регионални актери, (5) подобрено
разбирање на механизмите и на алатките за известување за направениот напредок во имплементирањето на Хјого, (5) идентификување на
можностите за поблиска соработка меѓу државите и субрегионите за размена на информации и меѓувладина и меѓусекторска соработка,
(6) адаптирање кон климатските промени и екстремните временски услови, (7) критична инфраструктура (во која се вбројуваат болниците и училиштата), (8) ангажирање на локално ниво и на ниво на заедници, (9) стандарди за ниво на безбедност, (10) усогласување на
мапирањето на ризиците и на процените, вклучувајќи го и собирањето податоци.
7
На Форумот учествуваа 50 уесници од 25 земји и 5 меѓународни организации.
8
UNISDR, Советот на Европа, Европската Унија, Иницијативата за подготвеност и превенција на катастрофи за Југоисточна Европа (DPPI SEE), и Регионалниот совет за соработка (RCC),
9
Rio + 20; Рамковна конвенција на Обединетите нации за климатски промени (United Nations Framework Convention for Climate
Change – UNFCCC); Urban Forum, и т.н.
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Проф. д-р. Зоран Кракутовскии
Градежен факултет
Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА –
ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ, СОСТОЈБИ ВО
Р. МАКЕДОНИЈА И ИДНИ
ПЕРСПЕКТИВИ

Во изминатите 50 години во сообраќајниот систем
постоеше изразито неусогласен развој во поодделни
сообраќајни гранки, а особено помеѓу патниот и
железничкиот транспорт.
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1. ВОВЕД
Сообраќајот е неопходен фактор во секојдневните
потреби за превоз на луѓе и транспорт на
стока. Успешноста на стопанскиот раст е во
директна зависност од развиеноста, односно од
модернизираноста на сообраќајните системи
и меѓусебната усогласеност на поодделните
сообраќајни гранки, како и усогласеноста
на превозните капацитети и сообраќајната
инфраструктура. Република Македонија има
поволна географска положба на Балканскиот
Полуостров и претставува сообраќајна
крстосница, но со досегашниот недоволен
развој на сообраќајната инфраструктура,
особено во насоката исток-запад, истото го
нема валоризирано. Во изминатите 50 години
во сообраќајниот систем постоеше изразито
неусогласен развој во поодделни сообраќајни
гранки, а особено помеѓу патниот и железничкиот
транспорт.

2. ИСТОРИСКИ ПОГЛЕД НА РАЗВОЈОТ НА
ЖЕЛЕЗНИЦАТА КАКО ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ
Историски преглед на најважните
настани во развојот на железницата

Железницата е симбол на најубавите денови на
индустриската ера. Овој транспортен систем се
состои од три потсистеми и тоа: инфраструктура
(железнички пат), специфичните видови на возила
(локомотиви, вагони, коли) и целосно интегриран
и управуван систем на сообраќај.
Зародишот на овој вид транспорт е во рудниците
за јаглен во западноевропските држави
заради потребите од негово транспортирање
од рударските окна до водните пловни
патишта. Почнувајќи од 17-тиот век рударите
применувале дрвени греди водилки за лизгање
на рударските колички, за подоцна да го
заменат дрвото со метални шини. Идејата да
се овозможи водење на тркалата по метална
шина и така да се економизира енергија за
влеча доаѓа од експериментите вршени во
англиските и германските рудници. Влечата
била обезбедувана со коњи, сè до појавата на
првата парна локомотива. Овој пронајдок го
обележува почетокот на ерата на железницата.
Пронајдувањето на парната машина на Watt
(1769 година) го овозможува производството
на локомотивите на Seguin (1827 година) и на
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Stephenson (1829 година).
Првиот железнички пат во светот е конструиран
во 1825 година во Велика Британија, односно
се работи за пругата Стоктон – Дарлингтон (во
близина на Њукасл, Јоркшир). На оваа пруга се
траснпортирало исклучиво само јаглен, како и
на останатите пруги конструирани во Шкотска.
Сепак, како прва вистинска железничка пруга се
смета пругата Ливерпул-Манчестер конструирана
во 1830 година со должина од 51 км, на која
се транспортирало и јаглен и се превезувале
патници. Во почетокот на 30-тите години на 19тиот век се отвораат повеќе линии за превоз
на патници во Европа (Франција, Шпанија,
Холандија, Германија, Белгија…). Во 1832 година
се поставуваат основите и на железничката
мрежа во САД која ги спојувала големите градови
на источниот брег. По 1840 година железницата
доживува огромен развој во државите во кои
имало големи рудници за јаглен, или во кои
истиот можел лесно да се увезе (Европа и САД).
Благодарение на индустриската револуција,
големите мрежи на железници се конструирани
помеѓу 1830 и 1930 година, а основните
железнички линии помеѓу 1840 и 1890 година.
Така, во 1875 година (половина век по појавата на
овој вид на транспорт) имало 129.000 km пруги во
САД и 123.000 km пруги во Западна Европа. Веќе
во 1881 година имало 363 000 km пруги во светот
од кои 172.000 km во Европа и 165.000 km во САД,
за да во 1950 година има 1,3 милиони km пруги
во светот од кои 350 000 km во Западна Европа и
САД.
Оваа експанзија на железницата се одвивала во
различни економски и политички услови, кои биле
карактеристични за секоја држава. Во Велика
Британија железницата се развивала во услови
на слободна конкуренција што резултирало со
вистинска „лудост” по железницата помеѓу 1845
и 1858 година, во кој период многу компании
си конкурираат до уништување, особено во
регионите со рудниците за јаглен. Бројот на
компании кои се занимавале со железнички
транспорт бил прилично голем и тие компании
граделе сопствени железници на неколку стотини
метри една од друга за да поврзуваат исти места.
Во Германија се појавила инверзна ситуација
од онаа на британските острови затоа што
политичарите брзо ги сфатиле и согледале
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политичките влијанија на железницата во
општеството. Од тие причини, германската
влада влијаела и го контролирала развојот на
една целосна железничка мрежа во однос на
хиерархиската поставеност на линиите и нивното
функционирање.
Во истиот период француската влада
спроведувала политика помеѓу претходно
споменатите две дијаметрално спротивни
решенија, односно владата одлучувала за трасите
на главните железнички линии во мрежата и
истата ја финансирала изградбата на пругите, но
експлоатацијата на линиите ја оставала на други
компании, претходно поделувајќи ја територијата
на државата за издавање на приватни железнички
оператори. Законот кој бил донесен во 1842
година ја одредува радијалната структура на
основните линии на железничката мрежа во
Франција чиј центар е во Париз.
Во 1890 година властите во Франција одлучуваат
дека сите поголеми градови во државата
(регионални, односно кантонални центри) треба
да бидат поврзани со железница. Оваа политичка
одлука придонела мрежата на пруги да се зголеми
на околу 60 000 km за потребите на патничкиот
сообраќај во Франција до пред Првата светска
војна.
Намалувањето на железничката мрежа и
реформите во експлоатацијата започнале
некаде по Првата светска војна, најмногу по
првата економска криза во 1929 година. Во
Франција, заради лошата економска состојба
на одредени железнички компании кои ја
експлоатирале железницата, државата ја презела
експлоатацијата на најдефицитарните линии,
оние на запад од Франција, со што се создала
државна мрежа на линии. Бидејќи економската
состојба во државата продолжила да се влошува,
француската влада одлучила во 1938 година да ги
национализира сите пруги, формирајќи компанија
која се нарекува и денес Национална компанија
за железница (СНЦФ). Таа имала за задача да
го гарантира јавниот сервис за транспорт. Под
влијание на оваа национализација, но и како
резултат на конкуренцијата која се јавува со
патниот превоз, околу 10.000 km на пруги за
патнички сообраќај биле демонтирани во период
од 1938 до 1940 година.
На технички план напредокот на железницата е

спектакуларен. Снагата на локомотивите поминува
од 20 на 8.000 коњски сили, капацитетот на
возовите за превоз на патници од 200 на 2.000
патници, товарот на товарните возови од 100
на 10.000 тони (возови во рудници во Русија, во
Австралија…), комерцијалната брзина од 40 km/h
на 250 km/h (TGV). Должината на железничката
мрежа во светот поминува од 30.000 km во
1850година на 1 250 000 km пред почетокот на
Втората светска војна. Од тогаш до денес има
стагнација и должината на светско ниво се
проценува на 1 000 000 km. Ретките изградби
на нови линии (Русија, Јужна Америка, Африка)
се многу помалку во споредба со затворање
на нерентабилните линии во САД, Франција,
Австралија...
Со напредокот во конструкцијата и концепцијата
на железничките возила парната влеча го отстапи
местото на електричната и дизел-локомотива.
Електрификацијата почнува во 1890 година со
примена на кусите линии во урбани средини
(метрото во Лондон, потоа во Париз и градски
железници) и помеѓу двете светски војни
електрификацијата се изведува интензивно на
линии со голем сообраќај.
Малку подоцна (по Втората светска војна)
се промовираат локомотиви на дизел-мотор
кои наоѓаат примена пред сè во земји што
располагаат со нафта или на пруги каде што
електрификацијата е доста скапа. Железничките
коли за превоз на патници се подобруваат
во однос на удобноста и сигурноста, додека
товарните вагони се усовршуваат за контејнерски
превоз, за различен вид на стока. Колосекот исто
така еволуираше, но во помала мера од колите:
растојанието помеѓу шините од 1,435 m станува
норматив при изградбата на пругите и земјите кои
не го имаа усвоено принудени се да се адаптираат
(пример: Шпанија, Русија...).
Брзината на превоз и тежината на товарите бараат
појаки профили на шини. Трасата во подолжен
профил обично избегнува наклони поголеми од 1%
(10 ‰) иако електричната и дизел-локомотивата
се прилагодуваат и на поголеми наклони.
Зголемувањето на брзините е во голема мера
лимитирано од трасата во план и од големината
на хоризонталните радиуси на кривините. Радиуси
поголеми од 1000 m се потребни за поголеми
брзини и од минимум 4.000 m за возови со големи
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брзини (TGV).
И покрај големите технички напредоци,
железницата по Втората светска војна трпи
огромна конкуренција од патниот сообраќај
кој е многу повеќе флексибилен во однос на
побарувачката и понудата на транспортни услуги.
Од организациона и економска гледна точка,
железничкиот вид на транспорт доживеа крупна
промена со Директивата на Европската Унија 91440 усвоена од Советот на министри на ЕУ во 1991
година, со која се отвори патот кон слободниот
пазар и конкуренцијата за овој вид на сообраќај
во земјите-членки на ЕУ. Неминовноста за еден
таков потег беше согледана во сè поголемата
конкурентност на патниот сообраќај и сè
поголемите економски дефицити на фирмите
кои го извршуваа, организираа и одржуваа
железничкиот сообраќај. Сите тие фирми (познати
во пракса под името „железничко претпријатие”)
беа национални компании и држеа монопол
во железничкиот сообраќај во својата матична
држава. Со либерализација на пазарот на услуги
од една компанија во секоја држава на ЕУ се почна
со трансформација на железничките претпријатија
со поделба на повеќе компании специјализирани
за одредена активност. Оваа трансформација
беше најлиберално спроведена во Британските
железници, каде што се приватизира секој сектор
од компанијата, а најмалку се подели фирмата во
Франција (СНЦФ) каде што државата ја презеде
сопственоста над железничката инфраструктура и
формира јавно претпријатие РФФ, а компанијата
СНЦФ организира и врши превоз и одржување на
пругите, но не се јавува како инвеститор на нови
пруги и сопственик на инфраструктурата.
Историски развој на железницата во
Р. Македонија

За време на Отоманската Империја, во 1873
година е пуштена во употреба и првата
железничка линија во Македонија, пругата СкопјеГевгелија-Солун.
Управувањето со железницата во современата
македонска историја почнува во 1945 година кога
од страна на Сојузната управа на Железници е
формирана Државна дирекција за железници
во Скопје. Во 1963 година Државната дирекција
за железници се трансформира во Железничко
транспортно претпријатие (ЖТП) - Скопје, а во
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1977 година, ЖТП - Скопје се трансформира во
Железничка транспортна организација (ЖТО) –
Скопје. Во 1990 година е извршена организациона
трансформација и вратено е името ЖТП – Скопје.
Во 1993 година ЖТП - Скопје се трансформира во
Македонски железници (МЖ) и станува членка на
асоцијацијата на меѓународните железници (UIC International Union of Railways).
Со законот за трансформација на ЈП Македонски
железници (Сл. весник на РМ бр. 29/2005) во
2007 година се изврши поделба на железничката
компанија на два нови субјекта и тоа:
 Јавно претпријатие за железничка
инфраструктура „ЈП Македонски железници инфраструктура” – Скопје и
 Акционерско друштво за транспорт „АД
Македонски железници - транспорт”
– Скопје.
Големото значење на железницата на пазарот
на транспортни услуги е во седумдесеттите
и осумдесеттите години од минатиот век. Во
периодот од 1950 година до средината на 80-тите
години учеството на железницата во вкупниот
превоз е значително дури и околу 90 %, но во
2005 година овој транспортен систем реализирал
околу 8% во патничкиот и околу 11% во товарниот
транспорт. Патниот сообраќај од околу 8% учество
во 50-тите години денес е зголемен на околу
92% во патничкиот и на околу 89% во товарниот
сообраќај. Најдобрите денови за железницата
се во седумдесеттите и осумдесеттите години од
минатиот век (слика 1 и 2).
Во деведесеттите години почнува стрмоглавиот
пад на превозот со железница во Република
Македонија како резултат на неповолните
политички состојби на Балканот, транзицијата на
општествениот капитал во приватен, економската
криза и сè поголемиот продор на патниот
транспорт, така што до денес железничкиот
превоз не може да го врати својот примат на
пазарот на транспортни услуги.

3. ПОСТОЈНА СОСТОЈБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Должината на железничките пруги во Република
Македонија изнесува 699 km отворена пруга, 226
km станични колосеци и 160 km индустриски
колосеци. Магистралните пруги се со должина
од 391km, а споредните со 278 km. Техничките
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брзини на поодделни должини и тоа: до 80 km/
час на околу 265 km, до 90 km/час на околу 122
km и до 100 km/час на околу 282 km. Преку
железничките пруги има околу 465 патни премини
од кои 60% се во ниво, а од нив околу 70% се
осигурани само со сообраќајни знаци. Ваквата
состојба има негативно влијание за безбедноста

елементи на магистралните пруги, од аспект на
возно динамички карактеристики, овозможуваат
брзини најмногу до 100 km/час на должина од
околу 30% од вкупната должина на магистралната
пруга. Според спецификите на горниот строј и
опременоста со сигнално-сигурносни уреди на
пругите од железничката мрежа, се овозможуваат
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Слика 1 Превоз на патници со железница за период 1990-2006
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и на железничкиот и на патниот сообраќај.
На железничката мрежа има 1968 бетонски и
камени пропусти и мостови со вкупна должина
од 4.927 m, 129 челични пропусти и мостови
со вкупна должина од 2.380 m и 42 тунели со
вкупна должина од 18.533 m. Електрификација на
мрежата е извршена на околу 233 km отворени
пруги и 83 km станични колосеци или околу 35%
од вкупната должина на мрежата.
Иако Македонија го зазема централниот дел на
Балканот, сè уште не е обезбедено поврзување
со железнички пруги со соседните држави
Бугарија и Албанија. Ваквата наследена состојба
резултира повеќе од политичко субјективни
причини во минатите децении кои беа дел од
сообраќајните политики, но и од економски и
финансиски фактори кои го карактеризираат
функционирањето на железницата. Македонија
во споредба со европските земји, освен со
Грција и Албанија кои во споредба со Република
Македонија имаат и морски сообраќај, значително
заостанува со развојот и модернизацијата на
железничката мрежа.

Слика 3
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Железничките пруги, освен Табановце - Гевгелија
(делница од пан-европскиот коридор 10) и Скопје Волково, завршуваат како слепи колосеци (слика 3).
Пругата Битола - Кременица (делница од паневропскиот коридор 10-д) иако продолжува за
Грција, поради актуелната состојба на колосекот
практично и таа завршува како слеп колосек.
Според поминатиот број на возови,
искористеноста на капацитетот на железничките
пруги е различна, но генерална констатација
за целата мрежа е дека искористеноста на
капацитетот е многу ниска, односно под 50%.
Неповолната состојба со железничките пруги и со
превозните капацитети, го прават железничкиот
сообраќај недоволно функционален, атрактивен
и нерентабилен, па поради тоа и економската
состојба на ЈП Македонски железници инфраструктура и на АД Македонски железници
- транспорт е незавидна. Карактеристично за
одбележување е дека финансиската состојба
на железничката компанија од јавен интерес
значително е отежната со изградбата на
железничката пруга Куманово - Крива Паланка
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- граница со Бугарија. Оваа пруга е со висока
инвестициона вредност, со посебно долгорочно
економско и стратешко значење. Меѓутоа,
истата е започната да се гради со избрзана
политичка одлука, при што не било обезбедено
доследно почитување на вообичаени принципи
што треба да се применуваат за ваков вид на
објекти при изработка на инвестиционо-техничка
документација (физибилити-евалуација, оцена
на влијанија врз животната средина, анализи
трошоци-добивки) и за организацијата со
изградбата (обезбедување на финансиски
средства, решавање на имотно-правните работи и
отстапување на работите на изведувачите). Покрај
претходно искажаното и со нереално проценетата
вредност за чинењето на инвестицијата во
почетокот на градење, се создадени значителни
финансиски проблеми. Иако работите се започнати
пред повеќе години (октомври 1994 година), како
последица на изнесените проблеми до сега се
извршени само околу 30% од работите, а практично
на трасата од 2000 година па сè до денес не се
работи. На извршените работи не е направена
потребна заштита (конзервација), а со штетите
што настануваат дополнително финансиски се
оптоварува проектот. Како неповолна страна на
железничките компании за инфраструктура и
транспорт е и непостоењето на развиена мрежа на
контејнерски терминали (станици) за примена на
интегралниот (интермодалниот) транспорт.
Споредбата на развиеноста на железничката
мрежа на територијата на Република Македонија
со онаа на Република Словенија дава вистинска
слика за заостанувањето на овој транспортен
систем кај нас. Имено, Словенија која
територијално и со население е нешто помала
од Македонија, во 1996 година имала околу
1.200 km железнички пруги од кои околу 330
km двоколосечни, односно скоро 2,5 пати била
со поразвиена железничка мрежа, а со своите
развојни програми предвидува за изградба уште
околу 90 km нови пруги.

4. СОСТОЈБИ СО ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Изградба на железничката инфраструктура
Со Законот за Македонските железници
е определено средствата за изградба на

железничката инфраструктура да се обезбедуваат
од Буџетот на Република Македонија, сопствени
средства на ЈП Македонски железнициинфраструктура, кредити и заеми и други извори.
Во изминатите десетина години не се работи на
изградба на железничката пруга Куманово - Крива
Паланка - граница со Бугарија.
Во последните три години се работеше на
дозавршување на проектната документација
за дефинирање на трасата на пругата од Крива
Паланка до границата со Бугарија. Проектната
документација за источниот дел од недовршената
пруга од Коридор 8 е завршена на ниво на основен
проект за трасата, но не е докомплетирана
проектната документација со основни проекти за
објектите долж трасата, за железничките станици,
за горниот строј, за електрификација и сигналносигуроносни инсталации. Во тек е изработка на
физибилити-студија од странска консултантска
фирма за оправданоста на инвестициите во оваа
делница од пругата од Коридор 8. Изработката
на физибилити-студијата е за потребите на
Европската банка за развој која се јавува како
потенцијален финансиер за доизградба на оваа
делница.
Во последните две години изработена е
техничка документација за прединвестициона
студија за западната делница од пругата од
Коридор 8 од Кичево до граница со Република
Албанија. Во идниот период преостанува да се
изработат основни проекти за трасата, објектите
и инсталациите за одвивање на железничкиот
транспорт.
4.2. Редовно одржување, ремонт и
реконструкција
Со Законот за Македонските железници е
предвидено дека средствата за финансирање на
реконструкцијата, ремонтот и одржувањето на
железничката инфраструктура се обезбедуваат
од буџетот на Република Македонија, од
амортизација на железничката инфраструктура
и од кредити. Со одржувањето на железничката
инфраструктура треба да се обезбеди зачувување
на нејзината употребна и реална вредност.
Меѓутоа, од извршените превози се обезбедува
мал обем на средства приближно за покривање
на личните доходи на вработените, а од буџетот на
државата се издвојуваат помалку од потребните
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средства за нормално редовно одржување
на железничката инфраструктура. Поради
тоа во тековното одржување се изведуваат
најнеопходните позиции, додека пак проектите
за ремонт и реконструкција на делници од
Коридорот 10, ќе се финансираат во најголем
дел од Европската банка за развој и моментално
се во фаза на подготовка на проектот и избор
на изведувач. Малиот обем на средства од
извршените превози е последица на застарената
инфраструктура и на амортизираните превозни
капацитети со кои не се обезбедува потребно
ниво на услуга, а во отсуство на други нормативи,
превозот се прелева на патниот сообраќај кој е
многу пофлексибилен за прилагодување во однос
на постојните економски услови. Специфичени
проблеми во меѓународниот транспорт се јавуваат
и со честите затворања на границата со јужниот
сосед од страна на Република Грција и неможноста
континуирано да се користи солунското
пристаниште.
Имајќи предвид дека околу 80% од возовите кои
сообраќаат по железничката мрежа во државата
патуваат по пругата од Коридор 10, како и
неповолната состојба на горниот строј од оваа
пруга која во претходните години не беше доволно
одржувана заради недостаток на финансиски

средства, се наметнува неопходна потреба од
ремонт на горниот строј на оваа пруга. Ремонтот
треба да овозможи зголемување на обемот на
сообраќај, односно зголемување на пропусната
моќ на пругата, како и зголемена безбедност и
економичност во одвивањето на сообраќајот.
Работите на ремонт на делници од Коридорот 10
се планирани да почнат следната година.

5. ПЕРСПЕКТИВИ И НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ
НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Настанатите крупни промени во развојот и
прераспределба на транспортот во корист на
патниот сообраќај се последица на брзиот
развој на индустријата за производство на
моторни патни возила, на нееднаквите услови на
стопанисување на овие два транспортни системи
и на поголемата флексибилност на патниот
сообраќај за прилагодување во новонастанатите
економски услови, односно најмногу заради
можноста за превоз од „врата до врата” и
помалите транспортни трошоци за мал обем на
сообраќај, особено на кратки растојанија. Сепак,
на ваквиот неповолен сооднос во искористеноста
на железницата во одредена мера влијаеше и
транспортната политика која се практикуваше
во Република Македонија. Подолг временски

Слика 4. Компаративни предности на транспортот со возови за големи брзини TGV во однос на патната инфраструктура
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период не е водена сметка за урамнотежување
на искористеноста и развој на двата сувоземни
транспортни системи, особено во превозот на
масивни и кабести товари, како и во превозот на
опасни материи и нафта. Последиците од таквиот
приод резултираа во зголеменото оштетување
на коловозите и објектите на патната мрежа
во државава и нецелосното искористување на
транспортните капацитети на железницата. Тоа
пак во одредена мера влијаеше на негативното
финансиско работење на железничките компании
за инфраструктура и за транспорт, кои и покрај
тоа што законски се одделени, сè уште и двете
компании целосно се во државна сопственост.
Македонија географски како сообраќајна
крстосница на Балканот има поволни услови од
меѓународни финансиски институции да обезбеди
поволни финансиски средства за развој на
железничката инфраструктура која значително
заостанува. Во поразвиените европски земји на
железницата сè повеќе è се посветува внимание
за позабрзан развој поради еколошките,
безбедносните, енергетските и просторните
предности.

Глобалните статистики покажуваат дека емисијата
на штетните гасови при превозот со железница е
помала во однос на патниот и тоа за околу 9 пати
во патничкиот и за околу 30 пати во товарниот
превоз. Безбедноста во железничкиот сообраќај
е за околу 30 пати подобра отколку во патниот
сообраќај. Потрошувачката на енергијата,
за еднаква извршена работа, во превозот со
железница е помала отколку во патниот превоз
и тоа за околу 3,5 пати во патничкиот и за
околу 9 пати во товарниот превоз. По однос на
ангажирање на земјишниот простор за ист ранг на
сообраќајница, за железничка пруга во однос на
пат се зазема помалку површина за околу 1,5 пати
(една колосечна пруга и една коловозна лента на
пат) до 3 пати (за двоколосечна пруга и автопат).
Воедно, железничкиот сообраќај е значително
помалку зависен од неповолни временски услови
во однос на патниот.
Република Македонија, за да не стане
тесно грло или да не биде заобиколена во
меѓународниот превоз, ќе мора во развојните
програми да го внесе како приоритет развојот на
инфраструктурата на меѓународните железнички

Слика 5
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коридори што поминуваат низ нашата држава.
Според европскиот договор за поважните
меѓународни железнички пруги за железничкиот
коридор Север-Југ, таканаречен Балканска
оска, се предвидени брзини што треба да бидат
обезбедени и тоа за едноколосечни пруги доколку
се врши реконструкција на постојната пруга од 160
км/час, односно од 250 км/час за изградба на нови
двоколосечни пруги.1
На коридорот Исток-Запад (паневропски
транспортен Коридор 8 – слика 5), за изградба на
делницата Куманово - Крива Паланка – Ѓуешево
- Ќустендил, потпишана е спогодба меѓу Владата
на Р. Македонија и Владата на Р. Бугарија од
12.03.1999, а со Протокол од заедничка експертска
средба одржана на 30.03.1994, се дефинирани
брзините што треба да бидат обезбедени.
Со протоколот е предвидена железничката
пруга на територијата на Република Македонија,
во должина од околу 60 km, да се проектира

1
Паневропскиот транспортен Коридор 4 е со
следнава маршута: Дрезден/Нирнберг – Прага – Виена/
Братислава – Будимпешта – Крајова – Констанца/Софија
– Солун/Пловдив - Истанбул

за брзина од 100 км/час и во перспектива за
160 км/час, а на територијата на Р. Бугарија за
брзина од 130 км/час и во перспектива за 160км/
час. На територијата на Р. Македонија работите
што се изведуваа на долниот строј заедно со
објектите (мостови и тунели) се за елементи
димензионирани за статички и дополнителни
динамички влијанија од брзини со 100 км/час,
па поради тоа и поради неповолните теренски
услови практично ќе биде тешко перспективно
да се обезбеди брзина од 160 км/час, без
поголеми додатни инвестициони трошоци. За

Слика 6 Поврзаност на Коридор 8 со останатите паневропски коридори
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меѓународен сообраќај железничката пруга со
вака ограничени брзини и без перспектива за
подобрување, дискутабилно е дали ќе може да
обезбеди поквалитетни услуги од престојната
автопатска врска на истиот коридор. Бидејќи на
оваа пруга се изведени градежни работи од околу
30 % (инвестирани се околу 120 милиони US$), а
подолго време работите на трасата се прекинати,
упатно би било да се извршат дополнителни
испитувања за можност на изнаоѓање на решенија
за обезбедување на брзини од 160 км/час. Во
периодот на прединвестиционите проучувања за
двете логични варијанти на трасата преку Крива
Паланка и преку Делчево не беа направени
целосни и рамноправни испитувања и проучувања
на овие два коридора, туку изборот на коридорот
на трасата е направен врз база на основни
споредби на двете алтернативни решенија. При
тоа не е третирана варијантата Делчево - Дупница
која обезбедува значителни поволности за
Република Македонија кои пред сè се огледаат во
постоењето на железничка врска Велес - Штип
– Кочани која би можела да биде реконструирана
и искористена за нејзино продолжување до
Делчево, а потоа за поврзување со Бугарската

железница.
Поврзаноста на државата со железниците во
соседството е од примарно стратегиско значење
за развивање на економијата и меѓународната
размена на стока и луѓе. Заслужува внимание
да се проучи природниот најповолен коридор за
железничко поврзување со Бугарија, а тоа е од
Струмица до Петрич со приближна должина од
30 km на територија на Република Македонија.
Ако ориентационо трошоците за градење на
едноколосечни пруги во рамничарски терени се
земат околу 2 милиони €, тогаш за изградба на
пруга од Струмица до границата треба околу 60
милиони €. Од границата до Петрич (на бугарска
територија) потребни се уште околу 40 милиони €.
Поврзувањето на оваа пруга на магистралната
пруга од Коридор 10 од Струмица до Марвинци,
односно Гевгелија, би чинело околу 50 милиони
€, односно вкупната инвестиција би била за три
пати помала во однос на потребните средства за
довршување на веќе почнатата пруга на Коридор
8 преку Крива Паланка. Би било упатно да се
проучи и железничкото поврзување на Струмица
со Радовиш и Штип. Ваквата пруга би имала
огромно значење за развивање на земјоделието и

Слика 7 Предвидени работи на желеничката линија од Коридор 8 делници Драч-Скопје-Софија
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Железничката станица во Охрид на
почетокот на минатиот век

Турската војска чува линија од илинденските
востаници

лозарството во југоисточниот регион на државата,
како и за извозот на овие продукти на европските
и источните пазари. Поврзувањето на Струмичкиот
регион, каде се градат откупни центри за
земјоделски продукти, со паневропскиот Коридор
4 во Бугарија којшто е реконструиран за брзини
од 160 км/час, би довело до побрз транспорт со
што транспортот би одел на подолги растојанија.
Од стратегиска гледна точка државата би имала
огромна корист, бидејќи Република Македонија
нема излез на море и има потреба за железничко
поврзување со пристаништа во соседните држави.
Од аспект на самиот железнички транспорт, истиот
би имал поголема конкурентска можност кога
пругите во државата се поврзуваат во друга мрежа
од железници на соседна држава. За да може
ваквиот проект од идеја да продолжи понатаму
треба најпрвин да се направи техничко-економска
евалуација на овој проект и потоа да се преземат
билатерални мерки на договарање помеѓу
Република Македонија и Република Бугарија.
Од коридорот Исток-Запад за насоката према
Албанија, на делницата од Кичево до Радожда
со досега изработената техничка документација
(на ниво на генерална студија за трасата и
идеен проект) е предвидена брзина од 100 км/
час. Со ваквото поврзување на железницата
на Албанија се отвора можноста за користење
на пристаништата во Драч и Валона, што е
од посебно стратешко значење за Република
Македонија затоа што нема излез на море на
својата државна територија. Сепак, реализацијата
и експлоатацијата на овој проект во голема
мера зависи и од планираната динамика за
реконструкција на пругата во Албанија која не е во
добра состојба и ги нема потребните стандарди за
брз и сигурен железнички транспорт.
Со меѓународните железнички коридори на
нашата територија ќе треба првенствено
и максимално во целина да се подобри
56

Број 5 | октомври | 2011

Штип, 1923

функционалноста на железничката мрежа во
државата, а со тоа ќе се зголеми интересот и
можноста за превоз на патници и стока и ќе се
создаваат услови за порентабилно стопанисување
на железницата. За таа цел ќе мора да се направат
опсежни студии и да се изберат најоптимални
решенија, како и решенија кои ќе овозможат
поволен развој и на додатни секундарни пруги. За
изградба на коридорите Север-Југ и Исток-Запад,
врз основа на изготвена инвестициона-техничка
документација, ќе треба да се донесе национална
програма со која за еден економски оправдан
период, ќе биде дефинирана динамиката на
градба, начинот и условите на финансирањето.
Бидејќи се работи за објекти од меѓународен
интерес и за ангажирање на големи финансиски
средства, решението би требало да се бара по пат
на концесија и со користење на расположливите
финансиски фондови и банки во ЕУ.
Имајќи ги предвид одредените компаративни
предности на железничкиот сообраќај по однос
на патниот, а за да може железницата да биде од
интерес за помасовен превоз на патници и стока,
ќе мора со национална стратегија да се обезбеди
порамноправен третман и да се создадат услови за
одржлив развој на железницата. При тоа треба да
се воспостави и поправедна конкуренција помеѓу
железничкиот и патниот сообраќај, односно да се
утврдат екстерните трошоци кои ги предизвикува
патниот транспорт и да се насочи транспортната
политика кон нивно покривање од самите учесници
во сообраќајот. Со тоа може да се влијае врз
вкупните транспортни трошоци и врз изборот на
транспортно средство за реализирање на превозот.
Ваквиот приод во анализата на транспортните
трошоци најчесто оди во прилог на железничкиот
транспорт затоа што истиот влијае помалку
негативно на животната средина во споредба со
патниот транспорт, како и од аспект на безбедноста
на сообраќајот и заштедата на енергија.

ПРЕСИНГ

Бонев Душко, дипл. град. инж.
Претседател на Здружението на градежни претприемачи на
југоисточна Македонија „Свети Тома“ Струмица

КОМОРАТА И СОСТОЈБИТЕ
ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Формирањето на Комората на овластени архитекти
и овластени инженери и нејзиното започнување
со работа, донесе голем бенефит за најголемиот
број архитекти и инженери. Со овластувањата се
спречија голем број на девијантни појави кои беа
доста присутни како проектирање на архитектура
од машински инженери, проектирање електрика
од градежни инженери, проектирање статика од
архитекти и сл.. Се спречи праксата градежни
фирми без инженери, па дури и без техничари да
добиваат на тендери работи достојни за Гранит,
Маврово и други големи фирми. Исто така нам
помладите архитекти и инженери ни овозможи
конечно да добиеме овластувања за дејноста која
ја работиме со години, бидејќи порано не еднаш се
случувало да ни се побара овластување без оглед

што истите не се издаваа уште од времето кога ние
бевме студенти. Но дали треба да се застане овде?
Секако не, бидејќи сè уште има проблеми кои
го мачат градежништвото. А проблеми има многу. Бидејќи најголем број архитекти и инженери
работат во изведба, ќе започнам од изведбата.
Огромен број на семејни куќи за кои не треба надзор ги градат диви мајстори, а неколку градежни
фирми продаваат изјави дека тие ги изградиле.
Фирми со лиценца го добиваат тендерот, а на
самото место гради друга фирма која нема лиценца. Злоупотреби колку сакаш. Продавањето
(или изнајмувањето) овластувања се случува
масовно и во проектирањето, помалку во надзорот, а очигледно најмалку во ревизијата. Јасно
овие злоупотреби треба да ги санкционираат
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градежните и трудовите инспекции според Законот за градење, Законот за работни односи и
Законот за безбедност и здравје при работа. Но
колку инвеститори има казнето инспекцијата заради ангажирање на диви мајстори. Колку што знам
во мојата околина нема таков случај. Доколку и
случајно нагазат на таков објект, инвеститорите се
советуваат да најдат накоја фирма со лиценца да
ги покрие. Ова е страшно. Ова го урива целиот систем на овластувања и лиценци и ги прави евтини
парчиња хартија.
Од друга страна, пак, ние лиценцираните градежни
фирми сме најчесто на удар на инспекциите и сме
казнувани и за најбанални работи. Ова особено се
однесува на прекршоците според Законот за безбедност и здравје. Во самиот закон, како и во неговите подзаконски акти и правилници има толку
нелогичности и членови неприменливи за градежништвото што голем број на градежни фирми не
може глава да кренат од казни. Ова резултира со
тоа што ние даваме многу пари за секакви елаборати и анализи, а покрај тоа многу често ни се повредуваат, па дури и гинат работници.
Нам ни треба инспекција која пред сè ќе ги санкционира фирмите без лиценца и дивите мајстори.
Нам ни треба измена на Законот за безбедност и
здравје при работа и донесување на јасен и прецизен правилник за заштита при работа наменет
само за градежните дејности.
Од друга страна, пак, премногу внимание се посветува на Тарифникот за минимални цени на услугите. Секоја почит на подготвувачите на Тарифникот.
Навистина вложиле многу труд и стручност во
изготвување на истиот. Примената на тарифникот
ќе значи зголемување на вредноста на нашиот
труд. Но колку ќе биде применлив. Кога наскоро
сите тендери ќе бидат електронски, а единствен
критериум за добивање на тендерот е ниската
цена, која е тогаш функцијата на тарифникот.
Колку што се сеќавам порано имаше поедноставен систем за реално вреднување на понудите.
Се отфрлаа најниската и највисоката понуда и се
разгледуваа само тие помеѓу. Понатаму, како ќе
се води контрола дали се применува тарифникот.
Комората нема капацитет за целосна и постојана
контрола над нејзините членови. Повремените и
поединечни контроли само ќе имаат контраефект,
бидејќи членовите кои ќе се придржуваат кон
тарифникот ќе бидат неконкурентни и тие
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економски нема да може да го издржат периодот
додека (и ако) нивните нелојални конкурентни
бидат фатени од претставниците на Комората. Од
друга страна да не помислуваме дека ќе имаме
помош од инвеститорите бидејќи не е во нивен
интерес. Примената на тарифникот ќе биде
благослов за нас, но во овие околности реално
нема можност за негово спроведување.
Проблемите што ги наведов се само врв на сантата
мраз. Доколку во дискусијата се вклучат поголем
број членови сигурно ќе се утврдат и поголем број
на проблеми што треба да се решат, а најповикана
за решавање на овие проблеми е токму Комората.
За да може да се преземе било што за спречување
на горенаведените проблеми и други проблеми
кои се јавуваат, неопходно е вклучување на многу
поширок круг на членови на Комората. Според Законот за градење, членовите на Комората ги остваруваат своите интереси преку избрани претставници во професионалните одделенија. Јас, а сигурен
сум и огромен број на членови ниту знаат кои се
членови во овие одделенија, а уште помалку имаат контакт со нив. Мора да се постигне поблиска
поврзаност помеѓу членовите на професионалните
одделенија и членството на Комората.
За таа цел најлесно ќе биде да се угледаме на начинот на организирање на стопанските комори.
Имено, потребно е секое професионално одделение да формира свои ограноци на регионален
принцип, т.е. да се формираат најмалку шест региони и соодветно најмалку шест ограноци на секое професионално одделение. А претседателот на
регионалното професионално одделение да е едновремено член на републичкото професионално
одделение. Така, секој член преку овие регионални
одделенија ќе може да учествува во работата на
професионалното одделение и со тоа во работата
на Комората.
Ова е демократски принцип и единствен начин да
може да се доведе работата на Комората на едно
повисоко ниво од сегашното, бидејќи засега работата на Комората се поврзува само со издавање на
овластувања што во никој случај не треба да биде
нејзина единствена и крајна цел.
Без создавање на регионални професионални
одделенија Комората ќе остане затворена во
еден тесен круг без поддршка од поголемиот
дел на членството, особено на членството од
внатрешноста.

ПРЕСИНГ

Проф. д-р. Атанаско Тунески
Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

двојна диплома синергија на искуства
Главна цел на проектот derec беше да се оформат
тригодишни додипломски академски студии по
инженерство на животна средина и ресурси при
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје коишто ќе
ги задоволат сите услови потребни да се издаде двојна
диплома, и од Универзитетот во Фиренца (носителот на
проектот derec) и од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”
во Скопје (координаторот на проектот derec).
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Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij” ima
integrirani trigodi{ni interdisciplinarni
dodiplomski akademski studii po in`enerstvo
na `ivotna sredina i resursi od u~ebnata
2008/2009 godina, a se o~ekuva poslediplomskite
dvogodi{ni studii od ovaa nau~na oblast da
zapo~nat vo u~ebnata 2012/2013 godina.
Interdisciplinarnite dodiplomski akademski
studii za in`enerstvo na `ivotna sredina i
resursi (I@IS) pri Univerzitetot „Sv. Kiril i
Metodij” vo Skopje bea formirani vo ramkite na
TEMPUS-proektot CD_JEP_19028_2004 nasloven
kako DEREC (Development of Environmental and
Resources Engineering Curriculum), koj{to zapo~na
vo septemvri 2005 godina i zavr{i vo dekemvri
2008 godina. Glavna cel na proektot DEREC
be{e da se oformat trigodi{ni dodiplomski
akademski studii po in`enerstvo na `ivotna
sredina i resursi pri Univerzitetot „Sv.Kiril
i Metodij” vo Skopje koi{to }e gi zadovolat site
uslovi potrebni da se izdade dvojna diploma,
i od Univerzitetot vo Firenca (nositelot
na proektot DEREC) i od Univerzitetot „Sv.
Kiril i Metodij” vo Skopje (koordinatorot na
proektot DEREC). Rektorot na Univerzitetot
„Sv. Kiril i Metodij” vo Skopje, prof. d-r
Velimir Stojkovski i rektorot na Univerzitetot
vo Firenca, prof. d-r Augusto Marineli, vo
noemvri 2008 godina go pro{irija postojniot
Dogovor za sorabotka pome|u Univerzitetot vo
Firenca i Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij”
vo Skopje so nau~nata oblast in`enerstvo na
60
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`ivotna sredina i resursi, i potpi{aa Dogovor
za dvojna diploma (Double Degree Title) od
in`enerstvo na `ivotna sredina i resursi
pome|u dvata Univerziteta. Vo Dogovorot e
potvrdena ekvivalentnosta na studiite I@
IS so soodvetnite studii na Univerzitetot vo
Firenca, i definiran e klu~niot uslov spored
koj }e se izdava dvojnata diploma: studirawe
vo partner-univerzitetot vo zavr{nata - treta
godina na studentite-kandidati za zdobivawe so
dvojna diploma (pri {to studentite ne pla}aat
{kolarina), so polagawe na zavr{na diplomska
rabota pred me{ovita ispitna komisija sostavena
od profesori i od Univerzitetot vo Firenca i od
Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij” vo Skopje.
Nastavata na Univerzitetot vo Firenca, Italija,
se sledi na italijanski jazik, a konsultaciite so
profesorite i polagaweto na ispitite e ili na
italijanski jazik ili na angliski jazik.
So cel kvalitetno izveduvawe na studiite I@
IS, vo ramkite na Univerzitetot „Sv. Kiril i
Metodij” vo Skopje be{e formirana Laboratorija
za `ivotna sredina i resursi opremena so
merna instrumentacija i kompjuterska oprema
nabavena vo ramkite na TEMPUS DEREC-proektot.
Opremata e so vkupna vrednost od okolu 120.000
EUR, od koi okolu 75.000 EUR se merna oprema,
a okolu 45.000 EUR e oprema za kompjuterskata
u~ilnica na studiite I@IS.
Vo ramkite na TEMPUS-proektot DEREC be{e
izrabotena kompjuterska platforma za on-line
u~ewe na nastavnite disciplini na studiite

ПРЕСИНГ

I@IS so soodvetno upatstvo za upotreba, koja e
aktivna i dostapna za site zainteresirani
preku internet-adresata www.izis.ukim.edu.mk
Vo realizacijata na nastavata na studiite I@IS
u~estvuvaat profesori od Ma{inskiot fakultet,
Grade`niot fakultet, Tehnolo{ko-metalur{kiot
fakultet, Fakultetot za elektrotehnika i
informaciski tehnologii, i Filolo{kiot
fakultet pri Univerzitetot „Sv. Kiril i
Metodij” vo Skopje.
Odborot za akreditacija na visokoto
obrazovanie na Republika Makedonija na
svojata sednica odr`ana vo mart 2008 godina
donese Re{enie za prifa}awe i akreditacija
na interdisciplinarnite dodiplomski
akademski studii po in`enerstvo na `ivotna
sredina i resursi, vo organizacija na

In`enerski specijalnosti

Ma{inskiot fakultet, Grade`niot fakultet i
Tehnolo{ko-metalur{kiot fakultet vo Skopje.
Vremetraeweto na studiite e 3 godini so 180
ECTS, nazivot na diplomata e in`ener od
oblasta na `ivotna sredina i resursi.
Prvata generacija na studenti na studiite I@
IS pri Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij” vo
Skopje be{e zapi{ana vo u~ebnata 2008/2009
godina, i ottoga{ zaklu~no so akademskata
2011/2012 godina zapi{ani se vkupno ~etiri
generacii. Vo noemvri 2011 godina se o~ekuva da
diplomiraat prvite dvajca studenti, od koi edna
studentka }e se zdobie i so dvojna diploma - i od
Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij” vo Skopje
i od Univerzitetot vo Firenca zaradi nejzinoto
uspe{no studirawe vo zavr{nata - treta godina
na ovoj univerzitet. Od vtorata generacija
studenti na studiite I@IS povtorno trojca
studenti ja minuvaat u~ebnata 2011/2012 godina

Vrabotuvawe
2008

O~ekuvana promena
na vrabotuvaweto
2008-2018

Prose~na
godi{na
zarabotuva~ka
(vo USA $)

Grade`ni in`eneri

278,400

24

74,600

Ma{inski in`eneri

238,700

6

74,920

Industriski in`eneri

214,800

14

73,820

Elektroin`eneri

157,800

2

82,160

In`eneri za elektronika

143,700

0

86,370

In`eneri za kompjuterski hardver

74,100

4

97,400

In`eneri za avioindustrija
In`eneri za `ivotna sredina i resursi

71,600
54,300

10
31

92,520
74,020

Hemiski in`eneri

31,700

-2

84,680

In`eneri za zdravje i bezbednost

25,700

14

72,490

In`eneri za materijali

24,400

9

81,820

In`eneri vo petrohemiska industrija

21,900

18

108,020

In`eneri za nuklearna tehnika
In`eneri za biomedicina

16,900

11

97,080

16,000

72

77,400

8,500

6

74,140

In`eneri za rudarstvo i geologija

7,100

15

75,960

Zemjodelski in`eneri

2,700

12

68,730

183,200

7

88,570

In`eneri za brodogradba

In`eneri, site drugi
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na Univerzitetot vo Firenca i se o~ekuva da gi
ispolnat uslovite za dobivawe dvojna diploma.
Glavna cel na tekovniot trigodi{en proekt JP
511001-TEMPUS-1-2010 nasloven kako DEREL
(Development of Environmental and Resources
Engineering Learning), koj{to zapo~na vo
oktomvri 2010 godina, e oformuvawe na
dvegodi{ni poslediplomski akademski studii
po in`enerstvo na `ivotna sredina i resursi
pri Univerzitetot „Sv.Kiril i Metodij vo
Skopje koi{to }e gi zadovolat site uslovi

potrebni da se izdade dvojna diploma, i od
Univerzitetot vo Firenca (nositelot na
proektot DEREL) i od Univerzitetot „Sv. Kiril
i Metodij” vo Skopje (koordinatorot na proektot
DEREL). Poslediplomskite akademski studii
po in`enerstvo na `ivotna sredina i resursi
se o~ekuva da bidat otvoreni vo akademskata
2012/2013 godina. Vremetraeweto na studiite
}e bide 2 godini so 120 ECTS, i nazivot na
diplomata }e bide magister od oblasta na
`ivotna sredina i resursi.

Aktuelnata sostojba so vrabotuvaweto i vkupniot godi{en promet na eko-industriite vo EU e daden
vo slednata Tabela:
Razli~ni definicii na EKO-industrii
Najtesna definicija na eko-industrii (glavno
klasi~na prevencija i za{tita od otpad)
Plus aktivnosti povrzani so kvalitetna i zdrava
`ivotna sredina (turizam orientiran na zdrava
`ivotna sredina, organsko zemjodelstvo, obnovlivi
izvori na energija, i t.n.)
Plus efekti na multiplicirawe i pro{iruvawe na
aktivnostite
Naj{iroka definicija - gi vklu~uva site aktivnosti
povrzani so za{tita na `ivotna sredina i resursi
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Vrabotuvawe
2,3 milioni

Godi{en promet
270 milijardi evra

4,4 milioni

405 milijardi evra

8,6 milioni

1000 milijardi evra

21 milion

3000 milijardi evra

ПРЕСИНГ

In`enerite i magistrite od oblasta na `ivotna
sredina i resursi koristat delovi od nau~nite
disciplini hemija, biologija, informaciski
tehnologii, energetika, ma{instvo, grade`ni{tvo
za da razvijat re{enija za problemite na za{tita
na `ivotnata sredina i prirodnite resursi.
Tie se vklu~eni vo za{titata i upravuvaweto
so zagaduvawata na vodata, vozduhot i po~vata,
recikliraweto i otstranuvaweto na otpadot,
sproveduvaat studii za menaxment na opasniot
otpad, davaat re{enija za negoviot tretman,
spre~uvawe i prevencija na mo`nite nesre}
i. Tie proektiraat sistemi za pre~istuvawe
na komunalnite i industriskite otpadni vodi,
sproveduvaat istra`uvawa za vlijanieto vrz
`ivotnata sredina na grade`ni i industriski
objekti, avtomobilskata industrija i t.n.
In`enerite i magistrite od oblasta
`ivotnata sredina i resursite ~esto rabotat
kako konsultanti za sproveduvawe na zakonskite
regulativi za spre~uvawe na o{tetuvawata
na `ivotnata sredina i otstranuvawe i/ili
pre~istuvawe na opasniot otpad. Tie rabotat i na
proekti za minimizacija na efektite od kiselite
do`dovi, globalnoto zatopluvawe, namaluvawe

na emisiite na {tetnite materii, za{titata na
ozonskata obvivka.
Spored Ministerstvoto za trud na SAD
(www.bls.gov/oco/ocos027.htm#projections_data) se
o~ekuva in`enerite od oblasta `ivotna sredina
i resursi vo SAD da imaat ogromen porast na
vrabotuvaweto od duri 31% vo periodot 20082018 godina, {to e mnogu pobrz porast od prosekot
za drugite in`enerski profesii, i e pomal
edinstveno od in`enerite za biomedicina. Vo SAD
vo 2008 godina imalo okolu 1,6 milioni in`enerski
rabotni mesta raspredeleni spored Tabelata:
Ako se koristi naj{irokata definicija na ekoindustriite vo EU, toga{ okolu 10% od site
rabotni mesta vo EU se na nekoj na~in povrzani
so za{titata na `ivotnata sredina. Koga kon ovoj
procent }e se vklu~at i indirektnite efekti,
toj se zgolemuva na 16,7% {to zna~i deka sekoe
{esto rabotno mesto vo EU e na nekoj na~in
povrzano so za{titata na `ivotnata sredina.
Prometot na eko-industriite vo EU kako procent
od bruto-op{testveniot proizvod e najvisok vo
Danska i vo Avstrija, dodeka dvata najgolemi
godi{ni prometi od eko-industriite gi imaat
Germanija i Francija.

VRABOTUVAWA ZA IN@ENERI PO @IVOTNA SREDINA I RESURSI VO SVETOT

http://www.ukengineeringrecruitment.net/environmental-engineering-jobs.php
http://www.studydiscussions.com/environmental-engineering-a-challenging-career-option/
http://content.mycareer.com.au/salary-centre/engineering/environmental-engineering
http://jobs.trovit.co.uk/jobs/senior-environmental-engineer-middle-east
http://www.university-directory.eu/jobsites/Environmental-Engineering.html
http://www.careerjet.co.in/environmental-engineering-jobs/bangalore-83779.html
http://www.careerjet.ch/environmental-engineer-jobs.html
http://www.academicjobseu.com/content/categories/eng-Environmental.asp
http://www.simplyhired.ie/a/jobs/list/q-environmental+engineer
http://www.environmental-expert.com/jobs.aspx?explvl=0

Број 5 | октомври | 2011

63

