Четврти конгрес Македонског удружења за велике бране
Струга, 28. до 30. септембар 2017.
У организацији Македонског удружења за велике бране или Macedonian Committee on Large Dams
(MACOLD), у Струги, у периоду од 28. до 30. септембра 2017. године одржан је Четврти Конгрес за
бране. На конгресу је поднето 46 радова, од којих је 41 прихваћен од стране Уредничког одбора за
штампу у Зборнику радова, а 34 су одабрана за говорну презентацију на седам пленарних седница.
Mеђународни уреднички одбор је био састављен од професора из Македоније, Словачке, Аустрије,
Румуније, Словеније, Србије, Грчке и Бугарске. Радови су били на македонском језику (27) и на
енглеском (14), а припремили су их аутори из Македоније (28), Србије (6), Немачке (1), Швајцарске
(1), Словеније (1), Бугарске (1), Црна Горе (1), Хрватске (1) и Косова (1).
На церемонијалном отварању Конгреса, у конференцијској дворани хотела Дрим у Струги, поздравни
говор је одржао Љупчо Петковски, председник MACOLD-а и председник Организационог одбора.
Делегатима Конгреса обратио се Љупчо Николовски, министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде Владе Републике Македоније, који је нагласило значај брана, као кључних објеката
водопривредне инфраструктуре у Македонији.
На конгресу је било око 140
учесника, највише из Македоније,
али било је и учесника из Србије,
Италије, Норвешке, Шпаније,
Словеније,
Бугарске,
Косова,
Албаније и Босне и Херцеговине.
Радови у Зборнику били су
распоређени на четири основне
теме које су предвиђене за
Конгрес: 1. Истраживање и
пројектовање
хидротехничких
објеката, (16), 2. Искуства из
изградње брана и хидројаловишта, (5), 3. Одржавање, оскултација и санација брана и пратећих
објеката, (10) и 4. Регулатива, финансирање и управљање хидросистемима (10). У оквиру конгреса
одржан је округли сто "Еколошки аспекти инжењерства за бране", где су учествовали и представници
пет еколошких удружења из Македоније.
На конгресу је испуњен основни циљ окупљања - размена искустава и преношење знања у
"Инжењерству за бране" у Македонији, чији је главни стуб MACOLD. Професионална презентација
реферата и бројне дискусије, као и заинтересовани учесници у скоро увек пуној дворани, били су
најбоља потврда квалитета одржаног конгреса о бранама. Са овим конгресом наставља се врло
корисна традиција MACOLD-а да се сваке четири година одржава овакве научне скупове, са
међународним карактером, који на најделотворнији начин крунишу плодну сарадњу националних
комитета за бране нашег региона.
У оквиру Конгреса за бране, након завршетка научног и стручног дела, одржана је Изборна
скупштина MACOLD-а. Изабрано је ново председништво, за наредни мандатни период од четири
године, од 11 чланова - угледних и доказаних стручњака за бране у Македонији. За председника
MACOLD-а изабран је за проф. др Љупчо Петковски (ГФ, УКИМ, Скопље), а за генералног секретара
мр Славко Милевски (АД ЕЛЕМ, подружница ХЕС Црн Дрим, Струга). На крају, треба напоменути
да је, поред теоријског и административног дела конгреса, успешно реализован и практични део,
стручна посета брани Стрежево са пратећим објектима, 30. септембра 2017. године. Обиласку
објеката на профилу бране претходила је презентација система и управљања са ХМС Стрежево, у
управној згради у Битољу.
Користимо ову прилику, у име MACOLD-а, да се захвалимо љубазним домаћинима ЈП ХМС
Стрежево за професионалну презентацију хидросистема и организацију теренског обиласка, као и
свим компанијама и институцијама (доказаним пријатељима MACOLD-а), који су својим донацијама
помогли у реализацији Четвртог Конгреса за бране.
Проф. Др Љупчо Петковски, Грађевински факултет у Скопљу

