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Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време 
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет? 
Да, најважен беше предизвикот за решавање на секојдневните проблеми со кои ние како 
општество се соочуваме. Реално, на почетокот бев скептичен затоа што знаев дека во 
Македонија не се посветуваше премногу енергија и ресурси за заштита и унапредување 
на животната средина. Како љубител на животната средина донесов одлука да студирам 
инженерство на животна средина и да го дадам својот придонес за заштита на нашата 
околина.  
 

Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето? 
Слободно можам да кажам дека сум задоволен. Во текот на студирањето добив солидни 
знаења од професорите и асистентите. Професорите професионално си ја вршеа својата 
работа со условите во кои располагаа. Велам условите затоа што мислам дека потребно е 
во текот на студирањето да биде зголемена практичната работа и работата на терен, сé 
со цел професорите полесно и поефикасно да ги пренесат знаењата на студентите. 
 

Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од Вашите студентски денови? 

Во текот на студентските денови имаше многу интересни настани, но посебно би можел да ги издвојам практичната настава со моите 
колеги, односно посетата на прочистителната станица за отпадни води во фабриката за масло „Брилијант“ кој процес детално ни беше 
објаснет од страна на професорот. Би ја издвоил и практичната работа во ЕЛС Општина Виница. 

 

 

Каков беше Вашиот пат на напредување од 
вработувањето до моменталната позиција? 
 
Патот до дефинираната цел не беше лесен, но не постои 
успех без падови и препреки. Пред да се вработам, 
одреден период бев практикант и со тек на време 
добивав сѐ поголемо искуство кое на крајот вроди со 
плод. Вложениот труд се исплатеше, но стекнатите 
знаења сé уште се надоградуваат. 

Дали сте задоволни од Вашиот личен успех и 
резултатите кои ги постигнувате на Вашето 
работно место? 
Да, задоволен сум од личниот успех и резултатите 
кои ги имам постигнато, но секогаш може подобро 
и повеќе. Веќе 5 години работам на струката која ја 
сакам и сум задоволен од досегашните активности 
кои ги имаме преземено како институција која се 
грижи за заштита на животната средина. Верувам 
дека во иднина поефикасно ќе се справуваме со 
проблемите и ќе имаме многу позитивни 
резултати, како свесно општество со повисоки 
цели и стандарди.   

 Можете ли да издвоите некој реален проблем од 
Вашето работење кој успешно сте го 
надминале? 
Ние како институција која врши надзор врз 
заштитата на животната средина, секојдневно се 
соочуваме со проблеми кои се во наша надлежност. 
Согласно законските регулативи и нашите 
надлежности решаваме проблеми поврзани со 
заштита на животната средина, како што се: 
загадување на водите, фрлање отпад на 
несоодветни локации, загадувања на воздухот, 
експлоатација на природните богатства и многу 
други проблеми кои се во интерес на граѓаните. 

 
Каква е Вашата соработка со професорите од нашиот факултет?  
Ние како институција од јавен карактер индиректно имаме соработка со професорите од факултетот за многу теми и стручни мислења, од 
кои сите ние како општество сме засегнати. 
 

Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната настава на студентите од нашиот факултет? 
Нашата институција овозможува спроведување на практична настава за сите заинтересирани студенти кои сакаат да научат како се 
решаваат проблемите на терен, согласно законските прописи и да добијат информации поврзани со комуналните дејности и заштита на 
животната средина. 


