Годишен извештај за активностите на
Организација за електрични возила во Македонија
за 2015 година

-

На 24 февруари 2015 од 18 часот при Aвтономната
зона на кампусот на во амфитеатарот на ФЕИТ и
МФС, за време на студентските протести, се одржа
дебата
за
електрични
возила,
на
која
Електромобилност Македонија, учествуваше со
предавач; дебатата на порталот и каналот на
YouTube: http://bit.ly/2iXEVnT.

-

Во март 2015 година, беше припремена и објавена првата вики страница од
ентузијасти за електрични возила на македонски јазик. Линк до статијата:
http://bit.ly/2iw4JIG.

-

На 18.06.2015 година по покана на Мак Ауто Стар, Организацијата за
електрични возила во Македонија, беше дел од промоцијата на првото
официјално електрично возило увезено преку овластен импортер во Република
Македонија. М-р Оливер Велковски дипл. ел. инг., како член на организацијата
беше присутен на настанот и ја имаше честа да биде меѓу првите кои ќе го
тестираат iMiEV Mitsubishi низ улиците на Скопје.

-

Во месец јули 2015, Град Скопје инсталираше две полначки станици од типот:
AC сo MENNEKES connector 2 x 22 [kW]. За таа цел на нашиот портал
подготвивме минимална мапа на полначи, тука: http://bit.ly/1iuCDvH.

-

На 18.09.2015 година во организација на Организацијата за електрични возила
во МАкедонија - Електромобилност Македонија, во рамки на просториите на
Машинскиот факултет - Скопје, беше одржана Втора меѓународна конеренција
за електрични возила во Македонија - Конференција ЕВ2, како целодневен
настан со повеќе активности во рамки на Европската недела на мобилност:
●

Беше организиран „Електричен полигон 2“ како едукативен час за ученици
осмо и деветто оделение од основните училишта кои гравитираат во рамки на
Општина Карпош. На присутните им беше поделен едукативен материјал и
практично им беа презентирани лесни електрични возила, е-велосипеди, ескутери. Во рамки на Конференцијата ЕВ2 беше организирана специјализирана
Работилница за практични апликации во ЕВ за инженери со тематски сесии,
како и Втора меѓународна конференција за ЕВ со специјализирани сесии за
научници, со научни трудови, каде свое учество земаа еминентни професори,
докторанти и соработници од Европа.

●

За прв пат во Македонија беше организиран, од страна на Е-мобилност, во
рамки на Конференцјата ЕВ2, од 18.09.2016 г. ЕКСПО за електрични возила на
кое беа изложени најголемиот дел од електричните возила кои моментално се
возат низ нашите улици (Мак Ауто Стар со iMiEV Mitsubishi, Про Кредит Банка со
eUP Volkswagen, тројца макдонски иноватори кои извршија конверзија на
класично во електрично возило, еден иноватор на е-велосипед, Град Скопје со
своите мали електрични возила, Hamachi од Штип со мало електрично возило,
Фидитек со своите е-скутери и е-велосипеди и неколку изложувачи на полначи
за електрични возила и галантерија (Логинг Електроникс и Фибернет МК) и
батерии - EXIDE).

-

Како Организација за електрични возила во Македонија, во 2015 година
презентиравме 4 труда, од наши соработници, кои беа во потполност достапни
за спуштање (download) и преглед за сите заинтересирани. Трудовите Ви ги
презентираме и тука, редоследно, а им благодариме на колегите, како и на
менторите од ФЕИТ и МФС:
●

●

●
●

Оптимизациски модел за одредување на локации за поставување на станици за
полнење на електрични возила http://bit.ly/2iHXM76 од м-р Сретен Давидов
дипл. ел. инг.
Преглед на можностите при избор на електричен мотор и енергетски
преобразувач кај електрично возило http://bit.ly/1OtlyxJ од Дејан Пејовски и
Бодан Велковски.
Енергетски извори во електрични и хибридни електрични возила
http://bit.ly/2hKMlgi од Милан Даниловски.
Хибридни електрични возила на сегашното ниво на развој http://bit.ly/2i2QJoR
од Стефан Којчев.

-

Членството на организацијата расте од година во година. Оваа година, ни пристапија
неколку членови, еден од нив е Мирослав Стојчевски, кој во 2011, доби прва награда
на МАКИНОВА за електрично возило, линк: http://bit.ly/2iqV6ge .

-

Како и во 2013 и 2014, и во 2015, Организацијата за електрични возила во Македонија
беше присутна во медиумите, за што сме благодарни на сите новинар(к)и и медиуми
кои ја следат и ја поддржуваат работата на Електромобилност Македонија. Статиите и
медиумските јавувања се достапни на порталот.

-

Сите материјали кои ги генерираме се достапни за секој/а кој/а е заинтересиран/а за
електричните возила и електрификацијата на транспортот, како на нашиот и ваш
портал www.elektromobilnost.mk, на FB fanpage, на YouTube каналот, на LinkedIn.
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