Одржана трибина на тему: 80 година инжењерства за бране у Македонији
Проф. Др Љупчо Петковски, Грађевински факултет у Скопљу
У организацији Удружења Македонски Комитет за Велике Бране (MACOLD) одржана је трибина на тему: 80
година инжењерства за бране у Македонији. Повод за одржавање научног скупа је прослава важног јубилеја: 80
година од изградње прве бране у Македонији - лучна брана Матка, која је саграђена 1938. године. Пројекат
брана "Матка" је направио академик Миладин Пећинар, један од пионира у развоју савремене хидротехнике и
хидроенергетике на простору бивше Југославије. Са изградњом бране са пратећим објектима, на излазу из
кањона реке Треске код Скопља, формирана је акумулација Матка. По завршетку прибранске хидроелектране
Матка почело је енергетско коришћење вода реке Треске.
На свечаном отварању Трибине у Скопљу поздравни говор је дао проф. Љупчо Петковски, председник ЗМКГБ
и председник Организационог одбора. Истакнуто је да данас поносно можемо констатовати да су градитељи
бране у Македонији достојни наследници и следбеници племенитог рада академика Пећинарна из 1938. године.
Потврда је чињеница да је у Македонији изграђено 45 брана са регионалним значајем, од којих су 4 јаловишне
бране и око 110 мањих насутих бране са локалним значајем. Број од око 150 изграђених брана, практично свих
врста (насуте и бетонске, гравитационе и лучне), које према ICOLD критеријумима спадају у категорију
'великих брана', показује да је у сразмери са капацитетом и величином земље, Македонија позиционирана у
врху инжењеринга за бране у Европи. Овде треба напоменути да су најзначајније водопривредне објекте
пројектоване и саграђене од стране домаћих компанија, што је најбоља потврда да је у осам деценија створена
препознатљива и поштована македонска хидротехничка школа.

Свечано отварање Трибине у сали за конференције Комoре овлашћених архитеката и инжењера Македоније
(КОАИ), Скопље, 19. октобар 2018, поздравни говор проф. Љупчо Петковски, председник MACOLD-а
У години када са поносом славимо значајни јубилеј, дато је признање особи која је задњих осамдесет година
оставила најдубље трагове у изградњи бранау Македонији. Овом приликом, MACOLD је доделио Плакету за
животно дело професору Михајлу Серафимовском, за огроман научни и практични допринос у пројектовању и
изградњи брана и за развој хидротехнике и водопривреде у Републици Македонији. Учеснике трибине је
поздравио Љупчо Николовски, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, који је указао на значај
брана за управљање водама у Македонији, и дао преглед актуелних и будућих инвестиција Владе РМ за јачање
хидротехничке инфраструктуре. Затим су била обраћања са жељом за успешни и плодоносни рад од стране:
проф. Миле Димитровски - председник КОАИ, проф. Јосиф Јосифовски - продекан Грађевинског факултета у
Скопљу, проф. Мери Цветковска - председник ДГКМ и проф. Јован Б. Папић - председник ДГМ.
За Трибину су достављени реферати, од којих је 14 прихваћено од стране међународног уредничког одбора, да
буду штампани у Зборнику радова, посвећеном овој трибини. Реферати су припремили стручњаци из
Македоније, Србије, Словеније и Бугарске и представљени су на две пленарне сесије. На трибини је било око
100 учесника, који су активно пратили презентације реферата. Професионална презентација реферата и бројне
дискусије била су најбоља потврда квалитета манифестације, чији је главни разлог одржавања био наставак
активности MACOLD-a из протеклог периода. Поред теоријског дела Трибине, успешно је реализован и
практични дио - стручна посета хидроелектране Матка и бране са пратећим објектима Матка. Удружење
MACOLD-а захваљује домаћинима EVN-а за стручну презентацију хидроелектране Матка и за посету Музеју стара машинска зграда ХЕ Матка.

