Од основањето, како прв нејзин Претседател до
денес,
во
континуитет
вклучен
сум
во
функционирањето, работата и проблемите со кои
на Д-р Страхиња Трпевски,
се соочува во изминатата декада на постоење
Вонреден Професор на
Комората на овластени архитекти и овластени
Архитектонскиот факултет
инжинери. Како прв Претседател на Комората
во Скопје при Унуверзитетот
учествував
во
нејзиното
формирање
и
Св. Кирил и Методиј
етаблирање на работата на сите одделенија. После
само две години фунционирање ја внесов комора
во Европскиот совет на инжинерските комори
(ECEC) како 18-та членка и ја отпочнавме
регионалната соработка преку потпишување на
договор за “Инжинерска иницијати за регионална
соработка” во којашто членуваат 6 земји од Балкан
и која и ден денес со успех се одвива. Успешно се заврши и процесот на
преведување на Еврокодовите како и изработката на Предлог Тарифник за
инжинерски услуги по примерот на најразвиената практика на HOAI од Германија
и негова примена во Хрватска кој нажалост иако иницијално поддржан од
тогашното ресорно министерство остана во нивните фиоки без да дадат
согласност за негова примена.
К Р А Т К А
Б И О Г Р А Ф И Ј А

Од 1982 година до 1995 година работам во Градежен Институт Македонија – Скопје и го
раководам одделот за Зградарство/Градежна Физика. Од 1995 година до 1997година работам
како Помошник Министер, а од 1997-2000 година како Потсекретар во Министерството за
Урбанизам Градежништво и Заштита на Животната средина како одговорен за секторот на
градежништво и комунални дејности кадешто во најголем дел учествував во припрема и
реализација на проекти во оваа област како и на трансформација и припрема на законските
прописи согласно ЕУ Регулативата. Од 2000-2002 година работев како Локален претставник на
KfW банката ( Банка за поддршка на развојот од Германија) на развојни проекти во
водоснабдувањето, пречистување на отпадните води, наводнувањето и поддршка за развој на
Енергетската ефикасност во Република Македонија со портфолио на проекти од 125мил.ДЕМ.
Од 2002-2006 година работев за UNDP на Креирањето на Моделот за развој на Македонска
Општина и зајакнување на капацитетите на локално ниво. Од 2006-2008 година работам како
Тим Лидер на подготовка на Националната Стратегија за Одржлив развој до 2020 година за
Данската консултантска куќа NIRAS. Во 2007 година отпочнав со предавања како доцент на
Факултетот за Бизнис и Економија од Ајдахо , а од Септември 2011 година продолжив на
Архитектонскиот факултет при институтот за високоградба на првиот циклус на студии.
Во текот на мојот работен ангажман во изминатиот период имам учествувано на бројни
научни собири, конференции, форуми, тркалезни маси, семинари во земјата и странство. Исто
така, како тим лидер со меѓународни и домашни експерти работев на Националната Стратегија
за развој на градежништвото на Црна Гора до 2020 година и соработував на реализација на
проекти со меѓународните институции Светска Банка, УНДП, ОЕЦД, ЕБРД, ЕИБ, ЈИЦА, ГЕФ и
КфВ. Ко-автор сум на три книги објавени за областа на Енергетската Ефикасност, Соларната
термија и Фотоволтаични постројки објавени за потребите на Германскиот центар за ЕЕ во
Македонија при ФБЕ.

