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Дали инженерскиот предизвик за 
решавање на реални проблеми во реално 
време беше одлучувачко за да студирате на 
нашиот факултет? 
 
Да, инженерскиот предизвик беше 
одлучувачки, но исто така важно за мене беше 
и  застапеноста на рударството во нашиот 
град Радовиш - рудникот Бучим.  
 
Колку сте задоволни со знаењата кои ги 
стекнавте во текот на студирањето? 
 

Јас лично сум презадоволен од стекнатото 
знаење во тек на моето студирање. 
 

 

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

 

Да има повеќе интересни настани, но сепак не би можел да издвојам некој посебно.  

 

 

Дали сте задоволни од Вашиот 
личен успех и резултатите кои ги 
постигнувате на Вашето работно 
место? 
 

Да многу сум задоволен, затоа што 
како што кажав и претходно 
работев на повеќе работни места и 
се стекнав со големо искуство во 
рударската пракса. 

Каков беше Вашиот пат на напредување од 
вработувањето до моменталната позиција? 
 

Моето прво вработување беше во рудник ,,Бучим“ 
како, помошник ракувач на дупчалка, на ова 
работно место бев 3 години, потоа работев како 
диспечер 1 година, па напредував на позиција 
сменски работоводител 3 години. Последно 
работно место во рудник „Бучим“ ми беше 
заменик управник на површински коп и на оваа 
позиција бев 4 години. По отворањето на новото 
рудно наоѓалиште ,,Боров Дол“  бев назначен за 
Управник на коп, ова е и работното место на кое 
моментално работам. 

 Можете ли да издвоите некој реален проблем од Вашето работење кој 
успешно сте го надминале? 
 

Има повеќе од кој би ги издвоил следниве:  
- Како теорија и во пракса се покажа успешно 
одводнувањето со пренасочување на водата со 
карпест материјал на место на утовар, во 
случај на дефект на пумпата за одводнување; и 
- Оброшување на блокови од чепот на 
одминирана серија, кои беа на висина 
поголема од 10 метри, тогаш со хидрауличен 
челен багер, првично направив рампа со 
натрупување на материјал, за да се намали 
висината, со што ќе има и поголема безбедност 
при соборување на блоковите.  

Каква е Вашата соработка со професорите од нашиот факултет?  
 

Мојата соработка со професорите од факултетот е одлична. 
 

Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната настава на студентите од нашиот факултет? 
 

Нашата фирма обезбедува непречено да се одвиваат сите практични настави како за студентите, така и за учениците од средното 
училиште. 


