
Сонувам за бесмртност 
 

Игор Трајковски, сопственикот на Time.mk, првиот интернет агрегратор на вести и 
професор на ФИНКИ (Факултет за информатички науки и компјутерско 
инжинерство), во земјава потекнува од класично работничко семејство од 
скопското село Долно лисиче. 

„Татко ми работеше како водоисталатер во „Пелагонија“, а мајка ми во „Стаклара“. 
Целото мое опкружување беше такво. Но јас никогаш не планирав да работам 
нешто во тој стил. Се сеќавам тогаш дури не сакав ни да живеам во Лисиче (за 
разлика до сега J), па доста од времето поминував кај баба ми и дедо ми во 
Кисела вода, бидејќи таму имаше парно“, раскажува Трајковски. 

Неговата прва љубов е математиката, а со компјутерите, чии можности подоцна 
ќе го преопкупираат се запознава преку игрите во трето/четврто одделение, кај 
вујко му. Во училиште покажува одлични резултати по математика и е учесник на 
многубројни натпревари. 

„На натпреварите увидов дека има многу попаметни деца, знаеа да решат 
проблеми кои јас не знаев, бидејќи во моето училиште немав конкуренција. Тоа ме 
мотивираше уште повеќе да работам на себе„. 

Како што вели уште од мал учел сам да се грижи за себе. 

„Од прво одделение сам одев на училиште, со автобус од Долно лисиче до 
Драчево. Имаше проблем со одржување на пријателствата, бидејќи децата што 
мене ми беа ОК, живееја во Драчево а јас во Лисиче“. 

Уште како дете е опседнат со проблемот на смртта и вечниот живот. 

„Сакав да живеам засекогаш. Па отаму дојде и целиот интерес за проучување на 
можностите на компјутерите, технологијата и вештачката интелегенција. Крајната 
цел е да се најде алатката која ќе овозможи бесмртност. Не бесмртност преку 
вечна слава на нашите дела, туку бесмртност преку која нема физички нема да 
остареме и умреме. Како што го осознавав светот и познавањата во медицината, 
заклучив дека тешто ќе дојде до такво нешто ако развојот оди со тековното темпо. 
Затоа мислев, и сеуште мислам, дека развојот, т.е. истражувањето ќе оди многу 
побрзо доколку се автоматизира, и дека тоа треба го прават и машините. Но треба 
да им кажеш како да го прават тоа. Како самите да бидат интелигентни“. 

Логичен редослед на работите со овие интереси е запишување во средното 
училиште „Орце Николов“, на смерот електроника. 



„Во тоа време тоа училиште важеше за елитно техничко училиште. Немаше 
никаква дилема дека дојде вистинското време да го проширам своето знаење за 
техничките и технолошките науки“. 

Интересно е да се напомене дека освен науката и математиката извесно време 
Трајковски се занимавал и со спорт. Ни малку, ни повеќе, со скокови во далечина. 

„Немав доволно дисциплина за да продолжам да тренирам. Интересот за 
информатика, физика и математика сепак беа во преден план“. 

Во периодот на средно училиште интересот за информатика преовладува над 
математиката и Трајковски продолжува во истиот дух, како и во основно, да си се 
докажува себе си преку бројни натпревари. Во Кипар како на олимпијада по 
информатика освојува брозен медал, а е учесник и на меѓународен натпревар во 
Унгарија. 

„И повторно истата приказна. По натпреварите среќаваш попаметни и попаметни 
луѓе, откриваш нови пристапи кон проблемите, што беше голема мотивација и јас 
да напредувам во својот развој и знаење„. 

Сепак првите пари ги заработува од продажба на зеленчук и овошје, кое ги 
произведувала неговата фамилија. 

„Природна храна и екстра заработувачка. Уште како тинејџер парите за одмор си 
ги заработував сам. Моите родиотели имаа тотална доверба во мене и имав 
слобода сам да одлучувам што ќе правам со мојот живот. Дали за моја среќа или 
несреќа, сите одлуки во животот ги донесов сам“. 

За продолжување на образованието се одлучува за Природно-математичкиот 
факултет (ПМФ). Потпа, една година поминува на електро, но како што вели се му 
било некако споро, па го прекинал. Потоа станува стипендист на Руската 
амбасада, за студирање во Русија, каде поминува неколку месеци, па повторно се 
враќа на ПМФ, продолжувајќи го првиот избор: информатиката.  
 
И на факултет продолжува со натпреварите и во 1999 година е дел од тимот на 
факултетот кој во Букурешт на регионалниот студентски натпревар го освојува 
второто место, што им носи учество на светското финале во алгоритамско 
програмирање во Орландо, САД. 

Во тој период го добива и првиот професионален ангажман. Почнува да работи во 
Т-Мобиле, кој е спонзор за учеството на финалниот натпревар во Орландо. 
Неколку месеци хонорарно работи таму на изработка на софтвер за обработка на 
податоци за наплата. 



Во средина на студиите се сели од дома и живее со неколку цимери во скопската 
населба Црниче. Пред искуството со Т-Mобиле, со неколку истомисленици од 
средно школо, го прави списанието за компјутери „Микро“, кое содржи воглавно 
преведени и едукативни текстови од областа на информатика и електроника. 
Тогаш за прв пат со доаѓањето на интернетот ги осознава неговите можности. 

„Освен за содржината на списанието тогаш за прв пат се сретнав со 
проблематиката на рекламите. Тогаш ги молевме фирмите за реклами, кои 
најчесто наместо да ни платат ни нудеа компензации, а сега за Time.mk самите не 
бараат. Излегоа девет броја на „Микро“. Тоа ми беше навистина одлично 
искуство“. 

Кон крајот на студиите, кои ги завршува со просек од 9,53, добива понуда 
образованието да го продолжи во Германија. Ја прифаќа понудата и во 2001 
година оди во Штудгарт. За една година магистрира во областа на компјутерски 
науки. По дополнителни една и пол година престој во Германија, каде работи како 
асистент на факултетот за информатика, решава да се врати во Македонија. На 
кратко повторно работи во Т-Мобиле. 

„Се беше во ред таму (Германија), но ми фалеше социјалната компонента, сакав 
да излезам надвор на улица, или клуб, и да видам луѓе кои ги познавам, а и знаев 
дека е време нешто друго да се прави. Сакав бидам професор“. 

Во 2005 ги започнува докторките студии во Љубљана, Словенија, на Институтот 
Јожеф Штефан. Темата на неговата докторска дисертација е анализа на генетска 
експресија на гени. 

Пред да ги заврши докторските студии добива понуда за пракса во една од 
најпознатите и најпрестижните светски компании на денешницата, Google, која ја 
прифаќа и шест месеци престојува во Калифорнија, САД. 

„Google е утопија. Компанијата прави се за да ти биде удобно. Од храна до 
мобилност. На распоолагање имаш дури и бербер. Воопшто не мораш да ги 
напуштат просториите на компанијата. Постојат како опции многу невообичаени 
активности. Дали ќе ги користиш, е до тебе„. 

Од Google добива понуда за постојано вработување, но сепак поради носталигија 
решава повторно да се врати дома. Се посветува на докторските студии 
(вештачка интелегенција и би-информатика) во Љубљана, каде поминува 2,5 
години. 



„Во Словенија ми беше многу попријатно од Германија. Поквалитетен социјален 
живот, а и бев поблиску до Скопје. Тогаш купив и кола, па почесто можев да 
патувам до Македонија„. 

По искуството со Љубљана му се враќа на Google во неговото преставништво во 
Цирих. 

„Доста добро искуство, научив уште нови работи. Имавме и висока стартна плата 
од неколку иљади евра месечно, но по се изгледа и тоа не беше доволно да ме 
задржи таму. Остана неостварената желба да станам професор...“. 

Токму во Цирих, во 2008 година се раѓа идејата за Time.mk. 

„Од таму ги вртев постојано весниците. Сакав да се информирам што се случува 
во Македонија. Идејата ми дојде чисто од потреба се да имам на едно место и на 
почеток воопшто не гледав на тоа како можност за бизнис. Па така првата верзија 
на Time.mk и не беше толку професионална, но откако почна да се шири од човек 
на човек почнав да ја увидувам и профитабилноста од проектот“. 

Денес Time.mk стана една од основните алатки за преглед на вести не само на 
новинарите, туку и на читателите на Интернет, кои сакаат да се информираат 
подетално што се случува во земјава, економијата, политиката...  

Месецов Time.mk планира да понуди и нова услуга, сервис кој ќе овозможува 
превод од англиски на македонски јазик, (нешто слично на Google translate, но со 
подобар квалитет на преводот на ограничен домен како политика, економија, 
администрација, итн.). 

Агрегаторот Time.mk кој стартуваше во јули 2008 година, денес важи за една од 
најпосетуваните веб страни во земјава. 

За неговата популарност зборува и следната статистика: во септември 2008 
година, веб страната имала 1.500 кликови дневно, а денес има над 4 милиони 
посети месечно или 150.000 во работните денови и 100.000 во неработните. 

Освен на македонски јазик, агрегаторот Time.mk собира вести и од регионот, па 
има и верзија на словенечки, албански, хрватски, српски и бугарски јазик. 

Од неодамна Time.mk, има свои локални домени во Србија, Словенија и Албанија. 

По завршувањето на докторските студии извесно време е професор на Њјуојрк 
универзитетот - Скопје. По неговото затворање се префрлува на 
Електротехничкиот факултетот, по што следи ФИНКИ.   

НАШЕТО МЕНИ: Со Трајковски од богатото мени на ресторанот „Гурмет“ се одлучивме за македонска салата и колач 
топло-ладно. 


