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Вовед
Планираните активности на Комората во 2018 година, повторно како и во 2017 година се претставени со
14 програми кои се целосно отворени за проширување, зависно од предлозите на професионалните деленија
за нивно дополнување. За секоја активност се формира работен тим со задача, рокови и финансиска
конструкција. Во 2018 треба да се остварат повторно сложени цели поставени пред Комората за заштита на
интересите на сите инженери и условите на нивното работење усогласено со Законите и со директивите на
ЕУ.
Клучното прашање за цената на инженерскиот труд надоместена преку цената на интелектуалните услуги,
ќе се решава со подготовка и донесување на тарифникот на инженерските услуги, по примерот на оние кои
тоа го решиле неконфликтно со правилата на ЕУ. Постојат различни модификации. Веќе е доставен предлог
ценовнк од одделението за архитектура кој е проследен до преседателите на професионалните дделенија за
проценка дали ќе оди во јавна расправа во Комората пред да биде испратен во натамошна процедура во
Министерството. Во врска со јавните набавки најуспешен модел е словенечкиот и тој би можел да се
модифицира и да се преточи во услови применливи за Македонија, но веднаш после негово донесување тој е
оспорен од администрацијата на ЕУ, поради непремостливи препреки на понудувачите од Европа.. Одзивот на
државата и комуникацијата со Министерството е клучниот елемент во внесување на тарифникот во процедура
кон парламентот. Со оглед на тоа дека е во процедура донесување на цел сет НОВИ ЗАКОНИ, оваа година ќе
биде клучна за да се избориме за сите клучни барања кои до сега сме ги имале, бидејќи перцепцијата кон
Комората и нејзините барање сега е сосем различна и позитивна и нашите членови треба да одиграат клучна
улога при донесување на ЗАКОНИКОТ, и треба да бидеме внимателни тој имиџ за позитивно однесување да
не го ризикуваме и прагматично да пристапуваме кон нашите барања и забелешките од законодавецот.
Програми
Ќе се продолжи и со програмите кои директно го тангираат развојот и работата на Комората. Во
продолжение се дадени рекапитулации на програмите за работата во Комората за 2017 година, планот за
продожување на работата по некои од нив.
1.

Програма – 1 Измени и дополнувања на Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко
планирање и останата регулатива поврзана со нашето работење

2. Програма – 2 Подготовка на тарифник на инженерските услуги
3. Програма – 3 Соработка со бизнис заедницата
4. Програма – 4 Меморандуми за соработка со Институции
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5. Програма – 5 Меѓународна соработка
6. Програма – 6 Континуирана професионална обука
7.

Програма – 7 Издавачка дејност

8. Програма – 8 Прослава на 11 години Комора
9. Програма – 9 Индикатори на успешност во работењето
10. Програма – 10 Набавки на основни средства и ситен инвентар
11. Програма – 11 Студија за структурата на членството во Комората
12. Програма – 12 Подготовка за одржување на Генерално собрание ан ЕЦЕЦ
13. Програма – 13 Ажурирање на базата на податоци и избор на матично оделение
Во овој материјал поднесени се само рекапитулациите на програмите, а во продолжение (прилози) како
пример даден е целосен преглед на активностите со дефиниран наслов за Програмата 4, (цел на активноста,
опис на активноста, период на реализација, очекувани резултати и потребни средства за реализација на
активноста). За програмата 6 дадена е мустра на формулар за пријава на настан поврзан со континуирана
професионална обука, според кој е направена и рекапитулацијата на настаните за програмата 6.
Во прилозите во продолжение е даден и пример за изработка на ЕЛАБОРАТ за организирање настан, и
пример за ИЗВЕШТАЈ за организиран настан (кој го усвојува УО на Комората)
Во 2018 година, континуираниот професионален развој за членството останува висок приоритет на
Комората. Кон крајот на 2015 година, од Управниот одбор е усвоен Правилникот за континуиран професионален развој, со кој се уредуваат начинот и формите на континуирано стручно усовршување, програмата за
постојано стручно усовршување, бодирањето на облиците на стручно усовршување за овластените архитекти
и овластените инженери. Во 2018 година предвидена е изработка на правилник за акредитација на собирите
од CPD, усогласен со европската рамка за професионална обука (CTF). Во Европа Тенденција е професионалната обука да стане мерило за одржување на професионалните компетенции на членовите на Коморите, I
ќе сеобидеме овав да го внеаеме во новите законици.
Во изминатата година, евидентен беше различниот интензитет на активности на ова поле од различни
одделенија во рамките на Комората. Од 2018 година, планиран е поструктуиран пристап кон семинарите за
професионален развој, согласно одредбите од Правилникот за континуиран професионален развој. Во
правилникот беше воведена обврска за сите одделенија да донесат своја годишна програма за континуирано
стручно усовршување, а внесена е и обврска на секое одделение за минимален број на семинари што треба
да ги организираат во текот на годината. Тие активности се прикажани во Програма 6
Комората конкурираше во програмата на Европската Унија Хоризонт 2020, каде определи неколку
сегменти во кои може да се направат предлог проекти за 2018 година. Во предлог проектите кои Комората ќе
ги изработи заеднички со други ЕУ институции и организации ќе настапи како партнер, а нивната имплементација ќе биде на територијата на Република Македонија.
Разгледувани се и други програмски активности за заеднички проекти од меѓународен карактер како што
се ЕРАЗМУС, ИПА, соработка со UNDP итн, и се прави евалуација на можностите на Комората да биде дел од
овие проекти со домашни и странски партнери во 2018.

Упатства (насоки) за утврдување на вредност на инженерски услуги (Тарифник)
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Професионалните одделенија во Комората и понатаму ќе работат на подготовка на упатства за утврдување
на вредноста на инженерските услуги. Базирано на законската обврска од новиот Закон за просторно и
урбанистичко планирање работна група од Комората изработи предлог ценовник за урбанистички услуги, и
очекуваме во текот на 2018 година истиот да биде донесен од Собранието на Република Македонија, но од
нас се бараше брз одзив на барањата од државната администрација. За таа цел за овој проект ќе биде
определено лице за одговорно за менаџирање на овој проект кое заедно со генералниот секретат на комората
на секој состанок на УО ќе поднесува извештај за напредокот на работата која му е доверена за извршување.

Меѓународни активности. Со цел пренесување на знаењата и искуства од реномирани инженери
од странство, Комората ќе продолжи со организирање семинари со странски гости предавачи на актуелни
теми. Во тој контекст продолжуваме со активностите во рамките на Светската федерација на инженерски
организации (WFEO), Европската асоцијација на инженерски комори (ECEC), и регионалната група за
инженерска соработка (ИИРС).
Комората ќе биде домаќин на годишното собрание на DWGV , што треба да се одржи на 21 и 22 Март
2018 за да се интензивира работата врз правилата за гасна техника, а во врска со насоките за итензивна
газификација во Македонија (според проучувањата во Македонија скоро и да нема правила за секундарна
гасна мрежа, инсталации во домаќинтвата и сл. што е сериозен проблем за кој Комората сака да помогне како
што тоа го направи со ЕВРО КОДОВИТЕ)
Во рамките на систем за електронска архива во Комората. скенирани се и дигитализирни 200.000
страни хартиен материјал (450-500 регистри) во Комората и истовремено е имплементирано софтверско
решение за хостирање на дигитализиран материјал, во согласност со законски дадените можности, целосно
интегриранo со постојната софтверска алатка што ја користи Комората за своето административно работење.
Во 2018 година воведен е систем за квалитет во работењето ИСО 9001, сертифициран од UKAS,
Велика Британија, што придонесува за поефикасно одвивање на процедурите и нивна системска и следлива
измена. Изработен е систем за интеграција на компјутерскиот систем на Комората со системот за електронски
градежни дозволи. Ваквата системска интеграција овозможува електронска проверка на целата проектна
документација во моментот на апликација за одобрение за градење и системско оневозможување да се
аплицира за одобрение за градење доколку проектната документација е потпишана од инженер кој не е
активен член на Комората. За ставање во употреба се чека одобрение од ЗЕЛС и подготовка на оштинската
администрација за внесување на потребните податоци за проверка, како и начинот за реагирање по неиспрвно
подбесена документација. Системскат аинтеграција во овој момент е во stand-by.
Сеуште постои голема разлика помеѓу вкупниот број на членови на Комората и бројот на активни членови
(со регулирана членарина). Во текот на 2018 година, ќе се продолжи со прочистување на датабазата, со
изјаснување за матично оделение преку кое ќе се консолидираат бројките за планирање на активностите во
иднина. (Ќе мора да поригидно да се применува законската обрска за одземање на овластувањата поради
неплатена членарина (чл. 119 од Законот)), на крајот од оваа програма се поместени табелата и месечните
дијаграми на движење на бројот на членови по одделенија (воспоставени од септември 2017 до денес).
Продолжен е договорот за осигурување од професионална одговорност за членовите на Комората.
Направена е генарална реконструкција на WEB-страницата на комората, со многу содржини, динамика
и статистики. Интензитетот на ажурирање е доведен на неделна база, а посетеноста 20 кратно зголемена. Од
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дефинитивното активирање на новиот дизајн во септември 2017 до денес има 110.000 посети. Ќе се работи
на дополнително проширување на содржините по барање на членовите на комората.
Според потпишаниот меморандум со ИМИ ќе продолжиме со заедничка организација на манифестацијата „Инженерски прстен“ со Инженерската институција на Македонија со попрецизно дефинирани
параметри за самата организација на настанот. (Прстенот според усвоен Правилник го доделуваат ИМИ &
Комората ОАИ, а го врачува Претседателот на Република Македонија на свечаност. (се работи на поинакво
сценарио за настанот)
Ќе се продолжи со издавање на списанието Пресинг, според дискусиите на УО за содржините, уредувачката
политика, уредувачкиот одбор, тиражот, начинот на дистрибуција. Тиражот веќе е намален, ќе се намали и
бројот на страници на мах. 40, а ќе се води сметка повеќе за содржините и информативниот дел. Според
анкетата повеќе од 50% од членовите се изјасниле за хартиена (печатена) форма на ПРЕСИНГ.
Работата на службите во Комората е многукратно интензивирана, во корист на членството, а посебен
извештај за работата на стручните служби е даден во извештајт за работа на Комората. Се предвидува ист
или згоелмен интензитет на работа на стручните служби. За дополнително оспособување на новите задачи
предвидена е обука на вработените за нови компјутерски програми, обука за современо канцелариско и
административно работење и запознавање со работата на административните служби на други комори од
опкружувањето и Европа.

Програма за работа на стручните служби на Комората за 2018 година*
А. Тековни оперативни активности за 2018 година
Голем дел од работата на службите на Комората е дефинирана со оперативните активности кои
произлегуваат од основните работни задолженија.
1. Администрирање на потребите на комисиите во професионалните одделенија во 2018 година,
издавање на нови и продолжување на старите овластувања и потврдувања на странските овластувања за
инженерите од странство.
2. Севкупна комуникација со членството. Од 2012 до 2017 година, бројот на активни членови на Комората
е зголемен за околу 50%, што придонесе за зголемување на основниот обем на работа на вработените во
Комората (50% повеќе подготовка на материјали за комисиите, повеќе процесирани исплати за
комисиите, повеќе комуникација со членството итн). Очекуваме во 2018 година овој интензитет да
продолжи.
3. Оперативна организација на семинарите за професионален развој. Изминативе 5 години бројот на
семинари се зголемуваше праволиниски, и тоа од 3-4 семинари годишно во 2012, на 16 семинари во 2015,
па до над 30 семинари во 2017 година. Очекуваме во 2018 година бројот на семинари да биде во рамките
на 30-40 семинари годишно, што секако ќе зависи од активностите на одделенијата. Семинарите се
целосно административно организирани од службите на Комората, а освен оперативната организација
(покани, веб најави, материјали, опрема за сала итн) вработените се целосно ангажирани за набавка,
послужување и расчистување од мини-коктелите, како и фотографирање и обработка на сликите од
семинарите. Службите на Комората ќе продолжат да ги изработуваат и печатат сертификатите за посета
на семинарите на самиот ден на семинарот.
4. Тековни административни дејности, исплати за работните тела и комисии во Комората,
административно организирање на службени патувања од Комората, административна подготовка на
одделенските состаноци, дописи и комуникации со државни и други органи и тела итн.
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5. Одговори на писма за проверки од министерството за транспорт и врски. Изминатава година имавме
над 600 писма од надлежното министерство за проверка на нашето членство, а очекуваме истиот
интензитет да остане и во 2018 година. Овие писма одземаат значителен дел од времето на службите, а
роковите за писмен одговор се многу кратки.
6. Администрирање на дисциплинските, второстепените и судските постапки во Комората, кои се со
зголемен интензитет изминативе години. Имаме вкупно 15тина вакви постапки годишно, очекуваме да
остане истиот интензитет и во 2018.
7. Надоместување на патни трошоци за посетителите на семинари кои не живеат во градот каде се
организира семинарот. Ориентационо, во 2018 година очекуваме да остане истиот интензитет и број на
организирани 30-40 семинари годишно, со околу 2.500 посетители. Од нив отприлика 20-25% (˜500
лица) патуваат од друг град. Со оглед дека нивните патни трошоци се плаќаат преку авторска агенција, за
сите овие 500 инженери, службите треба да изготват целосна документација за исплата (пресметка,
решение, договор од авторска агенција, да најдат банкарска сметка и финално да ја процесираат
исплатата во банка).
8. Содржинско и техничко одржување на веб страната на Комората, со очекување дека во 2018 година
ќе имаме околу 150тина содржински промени на веб страната. Ова ќе биде следено и со соодветни
објави на социјалните мрежи.
9. Продолжување со процесот на пречистување на датабазата на Комората. Во 2018 година, очекуваме
да се зголеми бројот на процесирани решенија за престанок на членство. Досега стручнте служби имаат
процесирано преку 500 решенија за престанок на членство, и очекуваме да се продолжи со оваа
активност.
10. Администрирање на работата на комисиите за предлог измени во Законската регулатива.
Новоформираните 5 комисии (К, К0-К3) ќе бидат администрирани од стручните служби на комората.
11. Останати тековни оперативни задолженија: сметководствени пресметки и процесирања, организација
на инженерски прстен, учество во Пресинг, продолжување и интензивирање на активностите околу
анкетите со членството, продолжување со процесот на тековно дигитализирање на новонастанатиот
архивски материјал, одржување на новиот деловен простор на Комората итн.

Проектни активности
1.

Финализација на процесот на интеграција на компјутерските системи на Комората и ЗЕЛС. Ова ќе
отвори значително зголемување на комуникацијата со инженерите и дополнителни проверки, бидејки СИТЕ
апликации за одобренија за градење од сите општини од целата држава, ќе бидат предмет на системска
проверка од системот на Комората, и кога ќе се јави било каков проблем, инженерите треба да се јават во
Комората. Очекуваме голем наплив на повици и предмети за разрешување во 2018.

2. Промена на базичната технологијата на компјутерскот систем на Комората, миграција на основните
системски апликации на кои е изработена апликацијата на Комората и препрограмирање на истата.
Имено, постоечката апликација на Комората е изработена 2010 година, со одредени додатоци во
2012/2013 година. Основни системски апликации на кои се базира сегашната апликација се:
a) Linux: Debian 6.0.7 (squeeze, 2012)
b) PHP: 5.3.3 (aug.2013)
c) MySQL: 5.1.66 (aug.2012)
Овие системски апликации денеска се значително напреднати во однос на брзината, безбедноста и
функционалноста. Новите системски апликации би биле:
a) Linux: Debian 9.3 (dec.2017)
b) PHP: 7.2.1 (jan.2018)
c) MySQL: 7.1 (sept.2017)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3.

На основа на новите верзии, апликацијата на Комората би се преработила од надворешна софтверска
куќа со што би добиле постабилна, побрза и апликација подготвена за нови надградби. Основните
бенефиции од ваквата промена на технологии се:
Полесен и интуитивен графички интерфејс за корисниците
Поголема сигурност и безбедност на податоците согласно ИСО 9001:2015
Двојно побрза обработка на податоците
Полесно архивирање и бекапирање на податоците согласно ИСО 9001:2015
Новата апликација би имала можност да имплементира дополнително:
Автоматско генерирање на графици и статистики за членовите на Комората
Трикратно зголем број за нови функционалности и двојно помало време за нивна имплементација
Можност за поврзување со платежни системи за он-лајн плаќања (членарини и сл.)
Можност за реална електронска апликација за овластување и поврзување со членовите на Комисиите за
одобрување
Можност за дефинирање на процесите за менаџирање на документи и итн.
Завршување на процесот на целосна имплементација на системот ИСО9001:2015, со кој се
сертифициравме на крајот на 2017 година. Процесот на меѓународно ИСО сертифицирање преку
консултантската куќа од Лондон, внесе повеќе измени во тековното административно работење, со
пообемна административна работа (многу повеќе документација, процеси на одобрување итн), со рок од
една година за нивно севкупно имплементирање. Согласно ИСО стандардите, планирани се минимум 2
размени на искуства и обуки за секој вработен во Комората во текот на 2018 година. Во тој контекст, во
2018 ќе ги имплементираме сите потребни промени што ги бара овој ИСО стандард, за да бидеме
подготвени за годишната меѓународна проверка кон крајот на 2018.

Програмата за работа за 2018 година не многу обемна но е исклучително сензитивна, нарочно во
делот на Законот и тарифниците. Со оглед дека трендот на раст на бројот на активни членови во Комората е
во фаза на благо опаѓање, а средствата од заостанатите членарини се во голем дел наплатени во 2016 и 2017
година, можно е да се соочиме со намален приход и во 2018 година. Со оглед на планираниот број на програми
очекуваме трошоците за работа во 2018 да бидат на повисоко ниво од 2017 година, но истото во голема мера
ќе зависи од степенот на активност на одделенијата и бројот на организирани семинари и други обуки.
Реализирање на Програмите, а особено ако успееме во НОВИТЕ закони да ги имплеметираме
досегашните барања од професионалните одделенија, ќе придонесе за заголемување на рејтингот на Комората
кај членството и зголемување на нејзиното влијание во областите кои се поврзани со инженерските струки.
Ова ќе бара и поголем ангажман од сите членови на Собранието, од раководителите на професионалните
одделенија, од членовите на Управниот одбор, од постоечките комисии во Комората, но и од формираните
нови работни тимови за реализација на сложените задачи кои се предвидени во програмите.
Во врска со работата на работните тела на Комората К, К0, К1, К2, К3, во прилог на крајот е дадено
оперативното упатство за работа на работните тела во Комората, со начин на работа комуникација и поддршка
на нивната работа. Се очекува дека низ работата на работните тела ќе се реализираат барањата на инженерите
од професионалните одделенија преку нивна имплементација во Законите.
Претседатал на Управниот одбор на
Комората на овластени архитекти и
овластени инженери на Република Македонија
Проф. д-р Миле Димитровски
*програмата за работа на стручните служби ја изготви Димче Атанасовски
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАБОТА НА КОМОРАТА ВО 2017
И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО

2018

11

ПРОГРАМА1
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ и
ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Февруари 2018 – Февруари 2019

РЕКАПИТУЛАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Р.бр
1.

2.

3.

4

Наслов на активноста*

2017

Студија на клучните прашања поврзани со
Комората за кои треба да се бараат измени и
дополнувања
Состаноци на професионалните оделенија
заради идентификација на прашања од
интерес на струката кои треба да се менуваат
во законот

3.4 и 5
Февруари
2017
Прво
шестомесечи
2017

статус

2018

РЕАЛИЗИРАНО

продолжува

делумно
РЕАЛИЗИРАНО

продолжува

Формирање на работни групи за подготвка
на измени и дополнувања

Второ
шестомесечи
2017

РЕАЛИЗИРАНО

Работа на работни групи за подготвка на
измени и дополнувања и за изработка на
дополнувања и предлози за новите закони*

-

-

цела 2018
година

*Овие активности ќе се реализираат во континуитет, следејќи ја работаат на законодавецот, или сугерирајќи
му соодветни решенија на време.
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ПРОГРАМА – 2
ПОДГОТОВКА НА ТАРИФНИК НА ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ

Р.бр
1.

2.

3.

4.

Период на
реализација
2017

Наслов на активноста

СТАТУС

Согледување на досегашните
активности по прашањето на
тарифникот

МАРТ - АПРИЛ

Анализа на тарифници на сродните
Комори и држави

АПРИЛ - МАЈ

РЕАЛИЗИРАНО

ЈУНИ - ЈУЛИ

РЕАЛИЗИРАНО

2018

РЕАЛИЗИРАНО

Анализа на конфликтните прашања
помеѓу Министерството и комората во
врска со Тарифник на услугите (зошто
претходно доставениот не е
прифатен?)
Дводневен семинар за искуствата од
користењето на тарифникот во
Хрватска, и презентација на софтвер
за пресметка на минимални цени на
услуги

АВГУСТ СЕПТЕМВРИ

РЕАЛИЗИРАНО

PRAVILNIK O STANDARDU USLUGA PROJEKTIRANJA
I/ILI STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA

U skladu s novim Pravilnikom o normativu
usluga ovlaštenih inženjera strojarstva
izrađena je nova verzija računalnog
programa PINS za izračun cijena usluga.
Program obuhvaća izračun cijena usluga u
skladu s novim pravilnicima Hrvatske
komore inženjera građevinarstva, Hrvatske
komore arhitekata i Hrvatske komore
inženjera elektrotehnike I strojarstva
5.

ПОДНЕСЕН – ДРАФТ ЦЕНОВНИК
ОД ОДДЕЛЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ
ДО РАКОВОДИТЕЛИ НА
ОДЕЛЕНИЈА

Други прашања во тимска работа

6

Интензивна работа врз содржината на
на тарифникот и внесување на одредба
во НОВИОТ ЗАКОН за задолжителност
на донесување и негова задолжителна
употреба
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ПРОДОЛЖУВА

продолжува

ПРОГРАМА3
Соработка со бизнис заедницата
Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.бр

2017

СТАТУС

2018

1.

Состанок со стопанската комора

МАРТ АПРИЛ

РЕАЛИЗИРАНО

2.

Состанок со други стопански комори и
оделенија

МАРТ ОКТОМВРИ

РЕАЛИЗИРАНО

3.

Регионални средби со бизнисмени
членови на комората

ФЕВРУАРИ ДО
ДЕКЕМВРИ

НЕ Е
РЕАЛИЗИРАНО

ДА СЕ
РЕАЛИЗИРА

4.

Состанок со Министертвото за транспорт
и врски за можностите за олеснување на
потребите на бизнис заедницата

РЕАЛИЗИРАНО

ПОВТОРНИ
СРЕДБИ

ДЕЛУМНО
РЕАЛИЗРАНО

УШТЕ ДА СЕ
РАБОТИ НА
ПРАШАЊЕТО

5.

6.

7.

8.



Наслов на активноста

Можни промени во начинот на
дејствување на комората во врска со
унапредување на условите за работа на
нејзините членови

ЈУЛИ 2017

ЦЕЛА ГОДИНА

Идентификација на клучните барања на
бизнис заедницата во врска со
Коморското работење

ДЕЛУМНО
РЕАЛИЗИРАНО

Идентификација на можностите на бизнис
заедницата за заштита на вредноста на
интелектуалниот труд на инженерите

НЕ Е
РЕАЛИЗИРАНО

ВАЖНО
ПРАШАЊЕ
ВО 2018

Прашања кои ќе произлезат од
регионалните средби
На регионалните средби да учествуваат членовите од сите професионални оделенија на комората од соодветниот
регион
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ПРОГРАМА 4
Меморандуми за соработка со институции
Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА М Е М О Р А Н Д У М И
Институција

1

2

Меморандум за соработка со Универзитет
„Св.Кирил и Методиј Скопје
Меморандум за соработка со ЗЕЛС –
заедница на единиците на локалната
самоуправа

3

Меморандум за соработка со УНДП

4

Меморандум за соработка
Американ Колеџ“ Скопје
Меморандум за соработка
претприемништво
Меморандум за соработка
Универзитет“ во Тетово
Меморандум за соработка
„Гоце Делчев“ Штип
Меморандум за соработка
комора

5
6
7
8
9
10

Рокови

Потребни
средства

2018

РЕАЛИЗИРАНО

РЕАЛИЗИРАНО

НЕ

2018

со „Универзитет
РЕАЛИЗИРАНО

со Агенција за
РЕАЛИЗИРАНО

со „Државен
РЕАЛИЗИРАНО

со Уиверзитет
НЕ

2018

НЕ

2018

со Стопанска

Не било во
програма

Менорандум со комора на ТИКАЛА
Меморандум со Министерство за Култура
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РЕАЛИЗИРАНО

2018

АКТИВНИ М Е М О Р А Н Д У М И
(потпишани во претходниот период 2012-2016)
Институција
1

2

3

Рокови
Важи до
раскинување

Меморандум за соработка со Градежен
факултет Скопје

Важи до
раскинување

Меморандум за соработка со
Инженерска Институција на Македонија
Меморандум за соработка со
Институт за истражувања во животна
средина, градежништво и енергетика

Важи до
раскинување
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Потребни средства
потребни средства за работа на
професионалните оделенија за
остварување на соработката
Средства за покривање на
трошоци на Инженерски прстен
околу 3000 евра на годишно ниво
Може да има позитивни
финасиски импликации на
буџетот на комората

ПРОГРАМА 5
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Февруари 2017 – февруари 2018
Наслов на активноста
Р.бр
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9

10
11
12

13
14
15
16
17

Состанок на Инженерска иницијатива за
регионална соработка ИИРС Скопје
Состанок на Инженерска иницијатива за
регионална соработка ИИРС – Љубљана
СловенијаПрво шестомесечие 2017
Состанок на Инженерска иницијатива за
регионална соработка ИИРС Србија –
Белград
Состанок со инженерска Комора на Србија
– Белград воврска со CPD
Посета на Инженерска комора на Бугарија со
предавање на Собранието на Комората за
признавање на овластувањата во регионот
Учество на Средба на Извршниот Комитет на
ИИРСво врска со организација на ИИРС –
Скопје Октомври 2017, Виена
Учество на Конгрес на WЕFE Светска
инженерска институција Рим 2017
Учество на регионална средба за безбедноста
на електронските комуникации Белград
Учество на инженерски денови на Словенија
со средба со престедателот на ЕЦЕЦ и
кандидат за преседател на WFEO Љубљана
Учество на прослава на годишнина на
Комората на Србија
Учество на просллава на годишнина на
Комората на Црна Гора
Учество на прослава на годишнини на
Комората на Бугарија
Генерално Собрание на ЕЦЕЦ вo
Македонија Скопје со покровителство на
преседателот на Република Македнија
Учество на годишни собири на на инженерските комори со посебна проблематика
Учество на јубилејна прослава на Чешката
комора Прага 2017
АДХОК патувања за потреби на унапредување
на работата на комората
Учество на членови на професионалните
оделенија на собири на коморите и други
стручни собири на кои се дискутира на
проблемтатика од интерес на оделението
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Период на
реализација
3.4 и 5 Февруаири
2017

Прво
шестомесечие
2017
Второ
шестомесечие
2017

2017

2018

РЕАЛИЗИРАНО

РЕАЛИЗИРАНО

2018

НЕ

2018

Јуни 2017
9,10 мај 2017

НЕ

1,2 Април 2017

РЕАЛИЗИРАНО

2018

Јуни 2017

РЕАЛИЗИРАНО

2018

2018

Ноември 2017

2018
РЕАЛИЗИРАНО
2018

Април 2017

НЕ

Септември 2017

РЕАЛИЗИРАНО

14 Јуни 2017

Септември 2017
Октомври 2017

21 Октомври 2017

НЕ

2018

НЕ

2018

НЕ

2018

РЕАЛИЗИРАНО

2018

НЕ

2018

По договор
Крај на Јуни 2017
НЕ
По потреба

По барање и по
одобрување УО

2018

РЕАЛИЗИРАНО

ПРОГРАМА–6
КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА (CPD)
согласно предложените активности на професионалните одделенија
Февруари 2017 – февруаири 2018

27

ПРЕДВИДЕНИ СЕМИНАРИ ЗА КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА
НА ИНЖЕНЕРИТЕ ВО КОМОРАТА ЗА
#

Дата

Одделение

2017

ГОДИНА (во денари)

Тема на семинар

= реализирано

Хонорар

Хотел

Пат

19
Коктел

Друго

ВКУПНО

АРХИТЕКТУРА
1.
2.
3.

4.

28.02.2017
01.03.2017
05.2017
03.2017
04.2017

04.2017
10.2017

Посета и предавања на проф. Јан Гел од Копенхаген, Данска
(ВО ТЕК Е ПЕЧАТЕЊЕ НА КНИГАТА)
Менаџирање на проект
Усогласување на Законот за културно наследство и Законот за
градење при изготвување на проектна документација како и
изведба и раководење на непосредна заштита на објекти кои се
дел од недвижното културно наследство на Р.М.
Примена на нови материјали и технологии во архитектурата за
постигнување одржливи градби (три семинари со различни
странски предавачи)
АРХИТЕКТУРА ВКУПНО:

/

9.200

/

9.200

24.600

49.200

сала

75.500

30.000

30.000

15.000

68.000

278.500

сала +
непредвидени+
материјали

75.000

21.000

60.000

3.000

3.000

159.000

материјали

150.500

60.200

90.000

27.200

95.600 486.700

/

/

/

15.000

12.000

27.000

/
/

/
20.000

/
10.000

15.000
/

18.000
12.000

33.000
42.000

/
/

/
20.000

/
10.000

15.000
45.000

ГРАДЕЖНИШТВО
1.
2.
3.
4.

04.2017
05.2017
06.2017
09.2017
10.2017
11.201712.2017

Регулативи и стандардизација на градежни материјали и
производи
Испитување и мониторинг на состојбата на носечки конструкции
Разгледување на Законот за градење и потребите од негови
измени и дополнувања
Примена на софтверски пакети за анализа на конструкции
ГРАДЕЖНИШТВО ВКУПНО
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18.000 33.000
60.000 135.000

МАШИНСТВО
1.

06.2017

2.

04.2017

3.

06.2017

Климатизација на болници и хотелски компкплекси со посебен
осврт на условите на конфор и заштеда на енергија, и влијанние
на енергетската ефикасност врз животната средина Словенија и
Хрватска
Гасна техника1, Случаи од праксата при проектирање и
реализација на дистрибутивната мрежа
Гасна техника 2, Случаи од праксата при проектирање и
реализација на КУЌНИ ИНСТАЛАЦИИ
МАШИНСТВО ВКУПНО

/

20.000

30.000

10.000

/

60.000

/

20.000

30.000

10.000

/

60.000

/

10.000

6000

6000

/

22.000

/

50.000

66.000

26.000

/ 142.000

/

20.000

30.000

10.000

/

60.000

/

20.000

30.000

10.000

/

60.000

/

10.000

6000

6000

/

22.000

/

50.000

66.000

26.000

МАШИНСТВО
1.

06.2017

2.

04.2017

3.

06.2017

Климатизација на болници и хотелски компкплекси со посебен
осврт на условите на конфор и заштеда на енергија, и влијанние
на енергетската ефикасност врз животната средина Словенија и
Хрватска
Гасна техника1, Случаи од праксата при проектирање и
реализација на дистрибутивната мрежа
Гасна техника 2, Случаи од праксата при проектирање и
реализација на КУЌНИ ИНСТАЛАЦИИ
МАШИНСТВО ВКУПНО
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/ 142.000

#

Дата

Одделение

Тема на семинар

Хонорар

Хотел

Пат

Коктел

Друго

ВКУПНО

УРБАНИЗАМ
1.

03.2017
04.2017
05.2017

2.

/

3.

09.2017

Усогласување на Законот за катастар и Законот за просторно и
урбанистичко планирање, при изготвување на Планска
документација поради воведување на нов регистар за градежно
земјиште преку проектот е-градежно земјиште
Урбанистичко планирање во Словенија во посттранзицискиот
период
Ценовник за урбанистички услуги, применети методологии за
утврдување на цена на услуги во урбанистичко планирање

33.500

3.000

10.000

15.000

19.000
сала +
печатење +
непрдвидени
30.000
6.000

60.500

6.000

30.000

30.500

10.000

20.000

УРБАНИЗАМ

124.500

19.000

60.000

Примери од праксата во проектирње на индустриски објекти со
енергетски ефикасни инсталации и влијание на изборот на
термичките системи врз животната средина ( 3 ЦПД семинари)
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВКУПНО

/

/

/

/

/

92.000

/

30.000

40.000

22.000

/

92.000

66.500

142.000

16.000 106.500
печатење +
непрдвидени
75.000
41.000 315.000
30.000

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
1.

05.2017

21

ЖИВОТНА СРЕДИНА
1.

01.03.2017
1.05.2017

Проектирање на еко хотели
Проектирање на еко хотели (Битола)

ЖИВОТНА СРЕДИНА ВКУПНО
29

/

/

/

/

/

/

5.000
сертификат
и+
печатен
материјал
6.000
5.000
6.000

11.000

11.000

СООБРАЌАЈ
1.

03.2017
04.2017

Кружни крстосници – регулатива, моделирање, димензионирање,
капацитивни анализи и нови дизајни
СООБРАЌАЈ – ВКУПНО

/

7.000

15.000

3.000
3.000

6.000
печатење
6.000

/

7.000

15.000

/

/

/
/

/
10.000

31.000
31.000

/

/

/

15.500

/
10.000

/
11.000

/
/

15.500
31.000

ЗПР/ППЗ
1.

05.2017

2.

05.2017

Примери од праксата во проектирање на ЗПР во специфични
објекти (тунели, рудници и сл.)
Нови технологии и средства за проектирање на ППЗ
ЗПР ВКУПНО

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 2017
ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ 2017

#

РЕАЛИЗИРАНО

%

1.

АРХИТЕКТУРА

486.700,00

90.000

20%

2

ГРАДЕЖНИШТВО

135.000,00

55.000

40%

3

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

48.000,00

75.000

140%

4

МАШИНСТВО

142.000,00

160.000

120%

5

УРБАНИЗАМ

315.000,00

160.000

50%

6

ЖИВОТНА СРЕДИНА

11.000,00

15.000

140%

7

СООБРАЌАЈ

31.000,00

60.000

180%

8

ЗПР/ППЗ

31.000,00

31.000

100% Заедно со градежни

30

9

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ВКУПНО:

92.000,00

72.000

80%

1.291.700

718.000

55.6%

Најголем број предавачи не побарале надомест за предавањата CPD, (осем СЧ– градежништво)
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ПРОГРАМА7
Издавачка дејност

Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Р.бр
1.

Наслов на активноста

Период на
РЕАЛИЗИРАНО

МОНОГРАФИЈА 10 ГОДИНИ КОМОРА

Потребни

ПАРАЛЕЛНО СО МОНОГРАФИЈАТА СЕ ИЗДАДЕНИ:
БРОШУРА ЗА КОМОРАТА НА ЧЕТИРИ ЈАЗИЦИ
ФЛАЕРИ ЗА КОМОРАТА НА ЧЕТИРИ ЈАЗИЦИ

2.

РЕАЛИЗИРАНО
РЕАЛИЗИРАНО

ЕВРОКОДОВИ

НЕМА
ПРЕДЛОГ

3.

ПОДРШКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КАТАЛОГ НА ТОПЛИНСКИ МОСТОВИ

РЕАЛИЗИРАНО

4.

ПОДРШКА ЗА ИЗДАВАЊЕ КНИГИ ОД ПОЗНАТИ АВТОРИ, ПО ПРЕДЛОГ НА

ИЗДАНИЕ: РЕШЕНИ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ОД ОБЛАСТА НА

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОДЕЛЕНИЈА (НАЈМНОГУ ПО ЕДНА КНИГА ПО

РЕАЛИЗИРАНО

ОДЕЛЕНИЕ)

5.

ПОДРШКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МОНОГРАФИЈА: ИНЖЕНЕРИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА (ПО ПРИМЕР НА ГРАДИТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА)

6.

ПОДРШКА ЗА ПРЕВОД НА ПОТРЕБНИ НАРЕДБИ И УПАТСТВА ОД
ЕВРОПСКАТА УНИЈА

7.
8.

НЕМА
ПРЕДЛОГ
НЕМА
ПРЕДЛОГ

ПОДРШКА ЗА ПРЕВОД НА ПОТРЕБНИ НАРЕДБИ И
УПАТСТВА ВИ ВРСКА СО ГАСНАТА ТЕХНИКА DWGV

2018

ПОДРШКА НА МОНОГРАФИЈА ИНЖЕНЕРИТЕ –
УМЕТНИЦИ –ЗБИРКА НА ФОТОГРАФИИ, ЛИКОВНИ
ТВОРБИ, СКЛУПТУРИ И ДРУГИ УМЕТНИЧКИ ТВОРБИ

РЕАЛИЗИРАНО

ИЗДАВАЊЕ НА КАТАЛОГ НА ОБРАЗОВНИТЕ ПРОФИЛИ
И ДОДАТОЦИ НА ДИПЛОМИ НА ИНЖЕРИТЕ ОД
УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И ПОДОБНОСТ ЗА

ВО ТЕК

10

ПРЕСИНГ (5 БРОЈА)

РЕАЛИЗИРАНО

11

ПОДГОТОВКА НА ЗБИРКА НА ПРЕСИНГ
БР 1 ДО БР 35, ЗА ПОТРЕБИ НА КОМОРАТА И ЗА
ПОТРЕБИ НА ИСТОРИСКИ АРХИВИ
Печатење на (превод и прилагодување за користење)

9.

12

PRAVILNIK O STANDARDU USLUGA PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG
NADZORA GRAĐENJA (Хрватска)
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РЕАЛИЗИРАНО

НЕМА
ПРЕДЛОГ

ПРОГРАМА 8
ПРОСЛАВА – 10 ГОДИНИ КОМОРА
Февруари 2017 – февруаири 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Р.бр
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9

10.

Наслов на активноста

Период на
реализација

ПОДГОТОВКА НА ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИ
ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛИ НА ПРИЗНАНИЕ НА
КОМОРАТА
ПОДГОТОВКА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗБОР НА
НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ НА КОМОРАТА
САМО ОДЕЛЕНСКИ ПРАВИЛНИЦИ
ПОДГОТОВКА НА ЛИСТА НА ЛИЦА И
ИНСТИТУЦИИ КОИ ЌЕ БИДАТ ПОКАНЕТИ НА
ПРОСЛАВАТА
ПОДГОТОВКА НА ЛИСТА НА ИНСТИТУЦИИ И
ЛИЦА КОИ ЌЕ ДОБИЈАТ ПРИЗНАНИЕ
(БЛАГОДАРНИЦА) КОМОРАТА
ПОДГОТОВКА НА ЛИСТА НА СТРАНСКИ КОМОРИ
И ЛИЦА КИ ЌЕ ДОБИЈАТ БЛАГОДАРНИЦА –
ПЛАКЕТА ОД КОМОРАТА

РЕАЛИЗИРАНО

2018

РЕАЛИЗИРАНО

2018

РЕАЛИЗИРАНО

РЕАЛИЗИРАНО

РЕАЛИЗИРАНО

ПОДГОТОВКА НА МОНОГРАФИЈА ПО ПОВОД 10
ГОДИНИ КОМОРА

РЕАЛИЗИРАНО

ЛИКОВНО ГРАФИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАКЕТИ И
БЛАГОДАРНИЦИ (МАКЕДОНСКИ АНГЛИСКИ)

РЕАЛИЗИРАНО

ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМА ЗА ПРОСЛАВАТА

РЕАЛИЗИРАНО

МЕДИУМСКА ПОКРИЕНОСТ
ТВ, РАДИО, МЕДИУМИ

РЕАЛИЗИРАНО

ФОТОГРАФИИ И АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО
ФОТОАЛБУМ

РЕАЛИЗИРАНО

FOLOW UP АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗИРАНО

11

27

Потребни
средства

ПРОГРАМА 9
ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО
Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Р.бр

Наслов на активноста

2015

2016

2017

1.

БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ
2.
3.

РЕАЛИЗИРАНО

БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА
(НОВИ)
БРОЈ НА ОБНОВЕНИ
ОВЛАСТУВАЊА

РЕАЛИЗИРАНО
РЕАЛИЗИРАНО

4.

БРОЈ НА СТРАНСКИ ОВЛАСТУВАЊА

РЕАЛИЗИРАНО

ВКУПЕН ПРИХОД / РАСХОДИ

РЕАЛИЗИРАНО

5.
6.
7.

БРОЈ НА МЕМОРАНДУМИ ЗА
СОРАБОТКА
БРОЈ НА ПОСЕТИ НА
WEBСТРАНИЦАТА

РЕАЛИЗИРАНО
РЕАЛИЗИРАНО

8.

БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ КНИГИ

РЕАЛИЗИРАНО

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ ВО CPD

РЕАЛИЗИРАНО

БРОЈ НА ОДРЖАНИ ОБУКИ – CPD

РЕАЛИЗИРАНО

9
10
11
12
13

БРОЈ НА ОДРЖАНИ ОБУКИ – ЕВРО
КОД
БРОЈ НА ПОДРЖАНИ НАУЧНИ И
СТРУЧНИ СОБИРИ
БРОЈ НА ОДРЖАНИ ТЕМАТСКИ
СОСТАНОЦИ

РЕАЛИЗИРАНО
РЕАЛИЗИРАНО
РЕАЛИЗИРАНО

14

Меѓународна соработка

РЕАЛИЗИРАНО

15

Анкети со членството и резултати од
анкетите

РЕАЛИЗИРАНО

16

Други квалитативни индикатори
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П Р О Г Р А М А 10
НАБАВКИ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА И СИТЕН ИНВЕНТАР
Февруари 2017 – февруаири 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Р.бр

НОСИТЕЛ

Наслов на активноста

1.

ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА (обнова на компјутери)

2.

КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ (столици, маси за работилници)

3.

СИТЕН ИНВЕНТАР

4.

УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИИ ПОТРЕБИ НА ДНЕВНА ОСНОВА (КАФЕ,
ЧАЈ, СОКОВИ, ВОДИ) ЗА ГОСТИ И ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ

РЕАЛИЗИРАНО

РЕАЛИЗИРАНО

РЕАЛИЗИРАНО

5.

АВИОНСКИ ПРЕВОЗИ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ (АВТОБУС,
РЕАЛИЗИРАНО
ВОЗ, ТАКСИ)

6.

ОДРЖУВАЊЕ

РЕАЛИЗИРАНО

7.

ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ, ХИГИЕНА

РЕАЛИЗИРАНО

8.

БЕЗБЕДНОСТ, СИГУРНОСТ (заштитна решетка)

РЕАЛИЗИРАНО

9

ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА (според елаборат)

РЕАЛИЗИРАНО

10

ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ВРАБОТЕНИТЕ
(ОПРЕМА ЗА
) РЕГИСТРАЦИЈА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА

РЕАЛИЗИРАНО

11
12
13

14

СЕФ ЗА ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ Х 3

РЕАЛИЗИРАНО

НЕ

ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ, ТОНЕРИ, ХАРТИИ, КАНЦЕЛАРИСКИ
МАТЕРИЈАЛИ

РЕАЛИЗИРАНО

НАБАВКА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ (со лого на
комората)

РЕАЛИЗИРАНО
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П Р О Г Р А М А 11
Студија на структурата на членството на Комората и прогноза на
структурата во зависност од бројот на завршени инженери на
Универзитетите во Република Македонија и процесите на миграција на
високообразуваните кадри од сиромашните држави (вклучително и
Македонија)
Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.бр
1.

Наслов на активноста

Период на

Подготвка на тим за изработка на студијата

2.

Преглед на слични студии*

РЕАЛИЗИРАНО

3.

Модификација на базата на податоци за реализација
на студијата

РЕАЛИЗИРАНО

Подршка од соодветно Министерство за изработка на
студијата

НЕ

5.

Презентација на првични податоци од студијата

ДА

6.

Јавна дискусија (во Собранието на Комората)

НЕ

7.

Објавување на делови од студијата и предлог решенија

НЕ

4.

8.
9.
10

11
12
13


*Слични студии постојат во различни држави
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Потребни

П Р О Г Р А М А 12
Подготвка за одржување на
ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА E C E C ВО Скопје
на 21 и 22 Октомври 2017 под покровителство на
Претседателот на Република Македонија г. Ѓорѓе Иванов

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.бр
1.

Покана до Преседателот на РМ за покровителство

Период на
Јануари 2017

Потребни
РЕАЛИЗИРАНО

2.

Званично прифаќање на поканата

Јануари 2017

РЕАЛИЗИРАНО

3.

Известување на ЕЦЕЦ и покана до членките за состанок

Февруари 2017

РЕАЛИЗИРАНО

4.

Покана за подготвителен состанок за ЕЦЕЦ

РЕАЛИЗИРАНО

5.

Подготовкака на стручниот дел од конференцијата (заедно
со преседседателите и Извршниот одбор на ЕЦЕЦ)

РЕАЛИЗИРАНО

6.

Подготовка на декларација од Скопје до ЕК

РЕАЛИЗИРАНО

7.

Оперативни подготовки за средбата

РЕАЛИЗИРАНО

8.

Настани во пресрет на генералното собрание на ЕЦЕЦ

РЕАЛИЗИРАНО

9.

Прашања кои се важни за Комората ОАИ, и кои би можеле
да бидат сугерирани како препораки од ЕЦЕЦ до

РЕАЛИЗИРАНО

10

Присуство на Министри на Собирот

РЕАЛИЗИРАНО

11
12
13
14
15

Наслов на активноста

Плакети и благодарници......

РЕАЛИЗИРАНО

Културно уметничка програма за настанот

РЕАЛИЗИРАНО
21.10 и 22 10

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА ЕЦЕЦ

РЕАЛИЗИРАНО

Медиумска покриеност

РЕАЛИЗИРАНО

Folow UP

РЕАЛИЗИРАНО
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П Р О Г Р А М А 13
Прочистување на базата на податоци на членството во
комората и изјаснување за МАТИЧНО одделение на
членовите кои имаат овластувања од повеќе одделенија
Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.б
1.
2.

Наслов на активноста

Подготовка на одлука за почеток на активности
( / /
)
Подготвка на тим за реализација програмата со рокови

Период на
РЕАЛИЗИРАН

Потребни

НЕ

2018

2018

3.

Права и обврски во матичното одделение

ДЕЛУМНО
РЕАЛИЗИРАН
НЕ

4.

Права и обврски во другите одделенија во кои членува

НЕ

2018

НЕ

2018

5.

Правилник за МАТИЧНОСТ

Реализација на прашалник за матично оделение изјаснување

2018

6.

Идентификација на спорни прашања кои произлегуваат од
матичноста
Внесување на податоците од прашалниокот и утврдување на
реалните состојби во професионалните одделенија

НЕ

2018

7.

Право на промена на матичното оделение (да или не, кога
можно?)

НЕ

2018

ЧЛЕНОВИ КОИ НЕ СЕ ИЗЈАСНИЛЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИОТ РОК
(?
АЖУРИРАЊЕ НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ (ПЕРИОДИЧНО, НА
КОЛКУ ВРЕМЕ
ДРУГИ ПРАШАЊА КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ПРОЕКТОТ

НЕ

2018

8.

9.
10
11
12
13
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НЕ

2018
НЕ
2018
НЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
МЕМОРАНДУМИ
Институција

Рокови

1
Меморандум за соработка со Универзитет
„Св.Кирил и Методиј Скопје

2

3

Меморандум за соработка со ЗЕЛС –
заедница на единиците на локалната
самоуправа
Меморандум за соработка со УНДП

4
Меморандум за соработка со „Универзитет
Американ Колеџ“ Скопје

5 Меморандум за соработка со Агенција за
претприемништво
6

Потребни средства
потребни средства за работа на
професионалните оделенија
заразгледување на курикулумите на
наставните програми
Потребните средства покриваат
трошоци за одржу вање на софтверот,
инсталација на нови верзии на софтвер
и одржување околу 1000 Евра годишно
Може да има позитивни финасиски
импликации на буџетот на комората
потребни средства за работа на
професионалните оделенија
заразгледување на курикулумите на
наставните програми
Може да има позитивни импликации.
Членството може да добие средства од
Агенцијата
потребни средства за работа на
професионалните оделенија
заразгледување на курикулумите на
наставните програми
потребни средства за работа на
професионалните оделенија
заразгледување на курикулумите на
наставните програми
Потребни средства за работа на
работните групи од Комората ОАИ

Меморандум за соработка со „Државен
Универзитет“ во Тетово
7
Меморандум за соработка со Уиверзитет
„Гоце Делчев“ Штип
8 Меморандум за соработка со Стопанска
комор
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АКТИВНИ М Е М О Р А Н Д У М И
(потпишани во претходниот период 20122016)
Институција
1

2

3

Меморандум за соработка со Градежен
факултет Скопје
Меморандум за соработка со
Инженерска Институција на
Македонија
Меморандум за соработка со
Институт за истражувања во животна
средина, градежништво и енергетика

Рокови
Важи до
раскинување
Важи до
раскинување
Важи до
раксинување
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Потребни средства
потребни средства за работа на
професионалните оделенија за
остварување на соработката
Средства за покривање на трошоци
на Инженерски прстен
околу 3000 евра на годишно ниво
Може да има позитивни
финасиски импликации на буџетот
на комората

Заклучоци од состанок на ИИРС 03.02.2017 год. – Скопје

1.

На предлог на домаќинот, Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Р. Македонија за
точката од дневниот ред со цел за меѓусебно запознавање помеѓу Коморите – учесници на ИИРС, се доделува
обврска кон колегите од КОАИ на Р.М на основа на доставените презентации, а и оние кои не се доставени
до сега (да се испратат електронски во рок од 15 дена), да се состави документ на Инженерската иницијатива
за регионална соработка со назив – “ Тоа сме ние “. (РЕАЛИЗИРАНО)

2. КОАИ на РМ, да ги обедини презентациите и да ја преведе презентацијата на Бугарската Комора – КИИП и
да ги состави во електронски облик – брошура која би имала назив “ Тоа сме НИЕ “. (РЕАЛИЗИРАНО)
3. КОАИ на Р.М. се задолжува врз основа на презентациите, да изработи анализа на тоа што ги поврзува, тоа
што е слично, идентично за сите Комори од регионот, но и тоа што ги раздвојува и ги прави посебни и
индивидуални Коморите од регионот. Исто така за подобра анализа, финансиските податоци за сите Комори
да се сведат во евра, заради полесна компарација. (РЕАЛИЗИРАНО)
4. КОАИ на Р.М. ги прифаќа обврските да ги изработи брошурата и анализа од доставените презентации на
сите Комори. (РЕАЛИЗИРАНО)
5. Колегите од Р. Хрватска, Р. Словенија и Р. Бугарија се задолжуваат да ги контактираат Коморите на архитекти
во своите држави, со цел за нивно придружување кон Регионалната иницијатива за соработка заради
здружување на интересите на сите струки на инженери. (РЕАЛИЗИРАНО
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