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Д-р Милорад Јовановски е професор по предметите: Инженерска геологија, 
Механика на карпи, Подобрување на карпи, Применета хидрогеологија, 
Геотехнички истражувања, свлечишта и стабилност на косини, Процена на
ризици во геотехниката и други при Градежниот факултет во Скопје.
Одржувал настава на: Рударско-геолошкиот факултет во Штип, Воената
академија во Скопје и Интердисциплинарните судии по инженерство на
животна средина во Скопје. Завршил Рударско-геолошки факултет во Штип,
насока за геологија. Магистрирал на насоката за геотехника при Рударско-
геолошкиот факултет во Белград, Р Србија. Докторирал на Градежниот
факултет во Скопје. Член е на: Друштвото за геотехника на Македонија,
Македонското геолошко друштво, Меѓународното друштво за механика на
почви и геотехничко инженерство, Меѓународното друштво за механика на
карпи и други стручни здруженија. Бил претседател на Оделението за
геотехника при Комората на овластени архитекти и овластени инженери и
на Друштвото за геотехника на Македонија. Учествувал при истражување,
проектирање и изведба речиси на сите значајни објекти во последните 30
години во Р Македонија. Како автор или совтор, објавил голем број трудови
на SCI-листата и над 180 трудови на меѓународни и национални собири. Еден
е од авторите на книгите „Општа геологија“ и „Инженерска геологија“.
Добитник е на Голем златен медал на честа од Австриското здружение на
архитекти и на инженери.
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Драгица Устапетрова Атанасова има дипломирано на
Електротехничкиот факултет и информатички технологии и
магистрирано на електротехника на истиот факултет во областа на
автоматизација на електрани. Целиот нејзин професионален
развоје посветен на електротехниката. Има над 20-годишно
искуство во секторот енергетика во Република Македонија. На
почетокот на нејзината кариера, работи како проектант во
проектантско биро, потоа нејзиниот професионален раст продолжи
како стручен надзор и консултант во разни приватни компании во
Македонија. Таа станува раководител во делот на Енергетика во
Геинг Кребс Унд Кифер, а подоцна и директор на Секторот за
енергетика во истата компанија. Во моментот е одговорен инженер
за обновлива енергија во jавното претпријатие ЕСМ – Електрани на
Северна Македонија.
Таа е член на професионални национални и меѓународни
здруженија и асоцијации: КОАОИ, ИЕЕЕ, ЗЕМАК и МАКО СИГРЕ и
автор / коавтор на научни трудови.
Ги поседува сите овластувања кои еден професионален инженер
треба да ги има кој работи во градежниот сектор.
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Елена Ангелова е инженер во областа на геотехниката. Таа има дипломирано
на Градежниот Факултет во Скопје на насока геотехника (2014). Своите
магистерски студии ги заврши на Imperial
College London, на насока Soil Mechanics and Environmental Geotechnics (2015).
Во моментот е студент на трет циклус студии на ИЗИИС во Скопје. Во текот на
сите циклуси студирање, таа е добитник на целосни стипендии. 
Од 2015 година работи во компанијата ГЕОХИДРОКОНСАЛТИНГ во Скопје,
која се занимава со геолошки, хидрогеолошки и геотехнички истражувања и
испитувања. Во досегашната работа Елена Ангелова има работено на
различни проекти, а на некои значајни инфраструктурни проекти како
локална поддршка за странски компании.
Дел од проектите вклучуваат геотехнички истражувања и проектирање на
геотехнички објекти за патишта, железници, пречистителни станици,
соларни паркови, геолошки и хидрогеолошки истражувања за
реконструкција на брана, резерви на минерални суровини итн. 
Активно е вклучена во Друштвото за Геотехника на Македонија (ДГМ), во
рамки на која беше Делегат на Меѓународната Конференција за Механика на
Почви и Геотехничко Инженерство
(International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering), во
2017 година во Сеул, Јужна Кореа. Исто така беше Технички Секретар за XVI
Подунавска – Европска Конференција за Геотехничко Инженерство (XVI
Danube – European Conference on Geotechnical Engineering) која се одржа во
Скопје во 2018 година.
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Борјана Богатиноска доаѓа од Скопје и има 25 години. Своите
дипломски и постдипломски студии ги има завршено на
градежниот факултет на насока хидротехника. Како дел од
магистерската теза имаше можност да работи на Европски проект
од програмата Хоризонт 2020 на институтот за водно инженерство
(IHE Institute for water education) во Делфт, Холандија. По
магистрирањето, во Март 2019 год.,   Борјана се здоби со позиција
на докторант при Слободниот Универзитет во Холандија (Open
University of the Netherlands). Во моментов таа е веќе во втората
година од докторските студии и работи на проектот "Co-Adapt:
Climate Adaptation through co-creation’’ кој е финансиран исто така
од Европската Унија меѓутоа од програмата Interreg2Seas. Главна
цел на проектот, а и на докторската дисертација е да се истражи
како да се вклучат сите засегнати страни во регионот (stakeholders)
во климатската адаптација на речните сливови, кои имаат
проблеми предизвикани од климатски проблеми (суши или
поплави), со тоа што мерките кои ќе се преземат се целосно
природни. Токму за тие мерки (Nature-based Solutions) таа ќе говори
на вебинарот.
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Ѓоко Паскаловски доаѓа од Охрид и има 25 години. Своите
дипломски и магистерски студии ги завршува на Градежниот
Факултет во Скопје, фокусот на неговите магистерски студии е
насочен кон специјализирани конструкции, особено оние за
енергетската индустрија на која тема е посветен и неговиот
магистерски труд. По завршување на магистерските студии
започнува неговата професионална кариера како градежен
проектант во Градежниот институт на Mакедонија, каде
подоцна напредува во млад консултант. Како референтни проекти
во тек на неговотo професионално искуство ги нагласува: проекти
за статичко и динамичко пробно товарење на мостови – автопат од
Елез Хан – Приштина во Косово, проекти за проценка на носивоста
и сеизмичката стабилност на објeкти од Американската Амбасада во
Скопје и проект за мини хидро електрична централа во близина на
Маврово.
Во последен период почнувајки од 2020год., Ѓоко е насочен кон
изучување на можности за примена на нови, трендинг технологии
во градежништвото од областа на дата аналитика.
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