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ТРАЈАН ЈОВАНОФСКИ - УСПЕШ   

Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

кедонија одлично го владее и 
македонскиот јазик. Тој е мош-
не почитуван граѓанин не са-
мо од Македонците кои живе-
ат во Соединетите Амери кан-
ски Држави, туку и од тамош-
ните американски граѓани. 
Овој човек е доказ за тоа како 
Македонците успеваат над вор 
од татковината да го докажат 
она што го знаат и го умеат. 
Чичко Трајан е гордост на Ма-
кедонија, бидејќи е еден од 
ретките наши луѓе кои ус пеш-
но ја претставуваат својата тат -
ковина во светски рамки, а на 
тој начин странците оправ да-
но можат за нас да зборуваат 
како за мошне интелигентни 
и способни луѓе. Тој е исклучи-
телен стручњак во она што го 
работи. Има направено чети-
ри патенти од кои три се на 
принципот на соларна енер-
гија (преку циркулирање на 
водата од базените се затоп-
луваат и се ладат просториите, 

Енергичен и динамичен. 
Човек кој за себе вели 
дека е среќен, а среќата, 

како што објаснува и самиот, 
се состои токму во неговата 
постојана активност. Тој за се-
бе вели дека никогаш во жи-
вотот не се разболел. Всуш-
ност, поради секојдневните ак-
тивности, Трајан и нема време 
за такво нешто. Иако станува 
збор за човек кој е во трето 
доба, тој е многу витален, а не-
говите години, односно воз-
раст ни најмалку не му се от-
сликуваат на физичкиот из-
глед. Годините никогаш не му 
биле пречка за остварување 
на соништата. Важно е духот 
да не мирува, да е во пос то-
јано движење и да е во коре-
лација со природните про це-

Трајан Јованофски е гордост на Ма ке до нија, 
би дејќи е еден од ретките Ма кедонци во 
светот, кој ја претставува матичната др-
жава во вис тинско свет ло. 

Тој е доказ дека Македонците умеат лесно да 
се адаптираат во различна средина, а 
освен тоа да бидат успешни во она што 
го знаат и го умеат, преточувајќи го во 
дела. 

си кои се случуваат во орга-
низ мот...

Вака може да се опише гос-
подинот Трајан Јованофски, 
Ма  кедонец кој живее на Фло -
рида, а претходно долго вре-
ме живеел и во Белгија. 

СТРУЧНОСТ

Јованофски е светски чо-
век, зборува неколку стран-
ски јазици, англиски, фран цус-
ки, фламенски, а иако по 51 
година прв пат доаѓа во Ма-
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  ЕН ИНОВАТОР НА ФЛОРИДА 

ПРВ ПАТ ДОМА ПО 51 
ГОДИНА ТУЃИНА

но оваа вода се користи и 
при гаснењето пожари во зат-
 ворени простории), а еден се 
однесува на патент на маши-
на за текстилна облека. 

Неговите патенти наоѓаат 
широка примена на Флорида, 
бидејќи оваа американска др-
жава е една од најсончевите 
места на планетата Земја. Спо-
ред него, сончевата енергија 
претставува една од нај пер с-
пективните алтернативни енер-
гии за кои се чувствува глад во 
развиениот свет, затоа што 
нафтата како енергетски из-
вор станува сè поскапа и не-
исплатлива. Соларните ќелии 
претставуваат позната тех но-
логија, но нивното умешно 
користење ја намалува це на-
та на чинење на енергијата, ко-
ја се создава при користењето 
на сонцето како извор на 
енер гија. Оттаму, неговата при-
мена претставува една од нај-
перспективните концепти за 
иднината на цивилизираниот 
свет. 

Јованофски потенцира де-
ка доколку правилно се иско-
ристат умот, знаењето и па ри-
те, секогаш има резултати во 
работењето. Ова негово мото 
го следело во текот на целиот 
живот.  

ИДЕИ

Неговата животна при каз-
на е мошне интересна. По за-
вршувањето на средното тех-
ничко училиште во родниот 

град Скопје, се усовршува во 
Грција, а потоа и во Бугарија. 
Во род ната грутка, односно 
во скоп ското село Бардовци 
од каде потекнува доаѓа по 
изминати пет децении живот 
во туѓина. Воодушевен е од 
она што го гледа во тат кови-
ната и од тоа како таа нап ред-
нала во секој поглед. Деновите 
поминати во Македонија ги 
искористи да се види со род-
нините и при јателите, да раз-
мени збор-два за тамошниот 
и тукашниот живот. 

Освен стручноста, Јованоф-
ски сака да работи и во сво-
јата градина на Флорида, да 
одгледува цвеќиња и други 
земјоделски култури. Тој е љу-
бител и на голфот, "арис то-
крат ски спорт", кој најмногу 
го сакаат богатите Амери кан-
ци. На Јованофски најмногу 
му пречи тоа што земјава не-
ма слух за бенефициите за 
вло  жување и инвестирање на 
странците, но и на нашите лу-
ѓе. Имено, Република Маке до-
нија многу малку им овоз мо-
жува на странските инвес ти-
тори брзо и административно 
неоптоварено да ги реализи-
раат своите идеи. Тој потен-
цира: 

"Доколку се забрза проце-
дурата за добивање дозвола 
за формирање фирми, однос-
но се намали периодот за ре-
ализација на индустриските 
проекти, тогаш би можел сво-
ето знаење да го пренесам и 
во матичната земја".


