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Комората на овластени архитекти и инженери на Република Македонија (КОАИ) 
ги обединува сите инженерски струки во Република Македонија. Претставува 
единствена овластена институција која издава овластувања на инженерите 
и архитектите од аспект на нивните професионални компетенции. Комората 
издава и потврди за овластувања на странски инженери и архитекти, кои работат 
во Република Македонија. Моментно, КОАИ има повеќе од 3 000 активни и 
додатни 4 000 неактивни члена.

Освен домашни активности, Комората членува и во Европскиот совет 
на инженерски комори (ECEC), во Светската федерација на инженерски 
организации (WFEO) и во Инженерската иницијатива за регионална 
соработка (IIRS).

Како професионална институција Комората активно учествува во 
континуираниот професионален развој на архитектите и инженерите, 
поддржува бројни инженерски симпозиуми, конгреси и други стручни настани 
организирани од други инженерски здруженија во државата. 

Комората  има 12 професионални одделенија за секоја инженерска струка. 
Основна надлежност на сите одделенија е издавање инженерски 
овластувања на архитектите и инженерите од Република 
Македонија, потврда за овластувања на инженери 
од странство, како и организација на обуки за 
континуиран професионален развој на членовите 
на Комората.

Актуелно рАководство нА коморАтА:

Претседател на собранието на комората:  
проф. д-р Миле Станковски
Заменик-претседател на собранието на комората:  
м-р Башким Алили

Претседател на комората: 
проф. д-р Миле Димитровски

Потпретседател на комората:  
д-р Гајур Кадриу

Поранешни претседатели на комората: 
м-р Блашко Димитров, дипл. град. инж. (од 2012 до 2016)
д-р Страхиња Трпевски, дипл. инж. арх. (од 2008 до 2012)



вИЗИЈА

Позиционирање на Комората на овластени архитекти и овластени инженери како рамноправен 
и релевантен член на меѓународната инженерска заедница, активен чинител во развојот на 
инженерската струка и фактор за зајакнување на улогата на инженерите во општеството.

мИсИЈА

Комората да го искористи своето влијание и авторитет и преку соработка со релевантните 
институции да изврши унапредување и подобрување на одредени законски решенија и други 
подзаконски акти во интерес на архитектите, инженерите и на инженерството во целина.

деЈностИ 

Континуиран професионален развој на своите членови преку организација на обуки 
Издавање и продолжување на овластувања за домашни и странски инженери и архитекти 
Издавање на стручно списание ПРЕСИНГ
Нострификација на странски проекти 
Поддршка на стручни инженерски здруженија во државата 
Организирање семинари, конференции и други стручни настани

  условИ ЗА членство во коморАтА:

  1. Државјанство на Република Македонија
  2. Високо образование од соодветната струка (240 – 300 ЕКТС)

  3. Работно искуство после дипломирањето од најмалку 3 години
 4. Најмалку три референци за секое побарано овластување 

     Линк: https://www.komoraoai.mk/ovlastuvanja/izdavanje-na-novi-ovlastuvanja.html
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ПрофесИонАлно одделенИе  
нА урбАнИстИ И ПлАнерИ

основано: 2012 година (од 2008 до 2012 година функционира  
во рамките на Одделението за архитектура).

број на активни членови: 218 (од вкупно 516 члена)

раководител на одделението:  
м-р Жаклина Ангеловска, дипл. инж. арх.

За одделението: Градбата започнува со однапред усвоен 
урбанистички план или урбанистичка планска документација за што 
е неопходно ангажирање на урбанист, носител на планирањето на 
просторот. Урбанистот се фокусира на макрониво на планирање 
на просторот за разлика од другите инженерски струки кои се 
фокусирани на микропростор за реализација на конкретна градба. 
Само со професионален и научен пристап може да се обезбеди 
хумано живеење во урбан простор.

визија: Урбанизмот е алка на инженерскиот синџир, која треба да 
биде сублимат на инженерското заедништво и заемна сплотеност. 
Во Одделението да доминира професионалноста при носењето на 
урбанистичките планови и развојот на хуманото живеење.
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ПрофесИонАлно одделенИе нА АрхИтектИ

основано: 2008 година

број на активни членови: 719 (од вкупно 1 783 члена)

раководител на одделението:  
Реџеп Асани, дипл. инж. арх.

Поранешни раководители: д-р Гајур Кадриу (2008-2012) и  
Страхиња Трпевски (2012-2016)

За одделението: Архитектот е носител на процесот на планирање, 
проектирање и реализирање на градбите имајќи за цел да создаде 
практични, економски оправдани и естетски решенија. Основна мисија 
на Одделението на архитекти е да обезбеди услови за создавање 
квалитетна архитектура, зачувувајќи го угледот на струката како и 
правата на овластениот архитект какао проектант, надзор, ревидент и 
изведувач, не нарушувајќи ги интересите на другите лица кои се дел од 
овој процес.

визија: Имајќи ја пред себе основната визија да обезбеди сигурно 
и мерливо унапредување на архитектонската дејност, целите на 
Одделението се насочуваат кон планирање активности кои ќе 
обезбедат стручни и мотивирани архитекти кои ќе бидат подготвени 
да дадат најдобри услуги и ќе создадат архитектура во согласност 
со опкружувањето.

Анализа на овластувања:

 Проектирање А
 Проектирање б
 надзор А
 надзор б
 Изведба А
 Изведба б
 ревизија А
 ревизија б

302

658

297501

191

309

183

312
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ПрофесИонАлно одделенИе нА грАдежнИ ИнженерИ

основано: 2008 година 

број на активни членови: 1 073 (од вкупно 2 406 члена)

раководител на одделението: проф. д-р Петар Цветановски, дипл. град. инж. 

Поранешни раководители: проф. д-р Санде Атанасовски (2008-2012)  
                   и Салим Хасани (2012-2016)

За одделението: Одделението на градежни инженери има повеќе 
од 1 000 активни члена. Организира бројни семинари со актуелни 
теми, презентации на нови технологии во проектирање и изведба, 
тркалезни маси за стручни теми и актуелни законски решенија. Заедно 
со Градежниот факултет имаше активности при стручна ревизија 
на преводи на европската регулатива за градежни конструкции - 
Еврокодовите и при организација на семинари за нивна имплементација.

визија: Една од главните цели на Одделението е афирмација и 
унапредување на градежното инженерство и пораст на бројот 
на активни членови. Целта може да се реализира преку силна и 
интегрирана Комора. Одделението ќе се заложи за донесување 
ценовник на инженерските услуги. Низа решенија во Законот за градење 
се во колизија со техничката пракса и со интересите на градежните 
инженери и Одделението ќе се заложи за измени и дополнувања со кои 
ќе се надминат низа нелогичности. Пример, категоризација на објектите 
и критериумите за добивање овластувања.

336

546

435

586

347

373

152
296

 Проектирање А
 Проектирање б
 надзор А
 надзор б
 Изведба А
 Изведба б
 ревизија А
 ревизија б

Анализа на овластувања:
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ПрофесИонАлно одделенИе  
нА електроИнженерИ

основано: 2008 година

број на активни членови:  
502 (од вкупно 1 196 члена)

раководител на одделението:  
Владко Тодоровски, дипл. ел. инж.

Поранешни раководители:  
проф д-р Миле Станковски (2008-2016)

За одделението: Комората ги 
артикулира, потстрекнува, вреднува и 
истакнува струковите и индивидуалните 
карактеристики на членовите. Ваквиот 
пристап подразбира постојано следење 
на работата на членовите на Одделението 
и врши информирање и насочување 
на индивидуална или организирана 
доедукација. Ова проширување на 
знаењата на електроинженерите се 
одвива во електротехниката и во сферите 
на градежните материјали и градежните 
постапки, новите технолошки материјали 
и производи во електротехниката, 
иновации на машинството, термотехниката, 
хидротехниката и инкорпорирање на 
достигнувањата на информатичката 
технологија.

 Проектирање А
 Проектирање б
 надзор А
 надзор б
 Изведба А
 Изведба б
 ревизија А
 ревизија б

168

288

171

230

143

197

91

135

Анализа на овластувања:

визија: Визијата за работата се заснова на 
проширување и интензивирање на соработката 
меѓу инженерите во Одделението, што значајно 
влијае на сеопфатноста на барањата и 
приоритетите. Приоритетна задача е градење 
нови критериуми за категоризација на градбите 
под попрецизни и децидни услови на градење 
и критериуми за издавање овластувања за 
проектирање, ревизија, надзор и изведба. 
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ПрофесИонАлно одделенИе  
нА сообрАќАЈнИ ИнженерИ

основано: 2008 година

број на активни членови:  
43 (од вкупно 120 члена)

раководител на одделението:  
Јован Христовски, дипл. сообр. инж.

Поранешни раководители:  
м-р Слободан Димитровски,  
дипл. сообр. инж (2008-2011)

За одделението: Суштински, формирањето 
на Одделението датира и произлегува 
од Законот за градба, кога со решение 
се утврдува правилната позиција на 
сообраќајните инженери и тие добиваат 
рамноправен статус. Формирањето на ова 
одделение придонесува за пораст на бројот 
на сообраќајни инженери кои се занимаваат 
со проектирање, ревизија, надзор и изведба. 
Карактеристично за струката е тоа што за да 
може да работи во проектирање, инженерот 
треба да стекне дополнително знаење, кое е 
во експанзија поради економскиот развој на 
државата, изградбата на патишта и објекти. 

ПрофесИонАлно одделенИе  
нА мАшИнскИ ИнженерИ

основано: 2008 година

број на активни членови: 448 (од вкупно 1 040 члена)

раководител на одделението:  
Димче Галовски, дипл. маш. инж.

Поранешни раководители:  
д-р Беким Фетаји (2008-2012),  
проф д-р Миле Димитровски (2012-2016) 

За одделението: Во Одделението членуваат 
инженери од областа на машинството. 

 Проектирање А
 Проектирање б
 надзор А
 надзор б
 Изведба А
 Изведба б
 ревизија А
 ревизија б

156

222

148
189

130

142

83

108

Анализа на овластувања:

Постарите инженери со VII-1 степен на 
образование се најчесто од енергетската насока, 
а инженерите се со образование по Болоња, 
најчесто од насоките термичко инженерство, 
хидротехника, пневматика и автоматика, 
заварување, заварени конструкции и транспортни 
системи и лифтови. Сите овие струки имаат 
дејност поврзана со Законот за градење. Во 
претходниот период Одделението се занимаваше 
со издавање овластувања и најголемиот број 
заинтересирани што својата дејност ја поврзуваат 
со законот за градење се здобиле со овластувања.

Одделението, преку Комората, овозможува 
да се влијае на едукативнот концепт на 
високообразовните институции за стекнување 
современи знаења на инженерите, а тоа го прави со 
препораки од Одделението кои се однесуваат на 
содржините на наставните планови на Факултетите 
што образоваат инженери од машинската струка.

6



Поради ова, се јавува недостиг на проектанти 
во областа на сообраќајното инженерство. 

визија: Преку организација на семинари, 
обуки, работилници и стручни предавања 
во рамките на Комората да го унапредиме 
знаењето и вештините на нашите членови. 
Со промоции на работата на Комората и 
Одделението да овозможиме зголемување на 
бројот на нови членови.

ПрофесИонАлно одделенИе 
нА ИнженерИ По геологИЈА И 
геотехнИкА

основано: 2008 година

број на активни членови:  
44 (од вкупно 112 члена)

раководител на одделението:  
проф. д-р Спасен Ѓорѓевски, дипл. град. инж.

Поранешни раководители:  
проф. д-р Милорад Јовановски,  
дипл. инж. геолог (2008-2016)

За одделението: Одделението за геотехника 
се грижи за правата на инженерите од 
областа на геотехниката и од сродните 
технички науки за да дејствуваат работно и 
професионално во областа на геотехниката. 
За остварување на целите, Одделението 
го координира и стимулира следењето на 
современиот развој на науката и практиката, 
обезбедува навремено информирање на 
своите членови, ја поттикнува и зајакнува 
размената на идеи и трансферот на знаења и 
информации и организира различни форми 
на професионални средби и презентации, 

изложби, семинари, симпозиуми и слично. 
Ги поттикнува и поддржува иницијативите 
на своите членови за научно-истражувачка 
работа, како и примената на научно-
истражувачките резултати во областа на 
геотехниката; соработува со соодветни 
меѓународни и домашни асоцијации; 
организира и издава научни и стручни 
публикации за потребите на своите членови 
и се грижи за стручното усовршување и 
обновување на знаењата на членовите.
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ПрофесИонАлно одделенИе нА 
ИнженерИ ЗА жИвотнА средИнА

Oсновано: 2008 година 

број на активни членови:  
27 (од вкупно 83 члена)

раководител на одделението:  
проф. д-р  Христина Спасевска,  
дипл. инж. по физика

Поранешни раководители:  
проф. д-р Муртезан Исмаили,  
проф. д-р Беким Фетаји

За одделението: Одделението за животна 
средина е активно од формирањето 
на Комората, кога се издадени првите 
овластувања на дваесетина експерти кои 
имаат професионален ангажман во областите 
на заштита на животната средина. Денес ова 
одделение опфаќа инженери за животна 
средина, но и инженери од други дисциплини 
што имаат реализирано проекти од оваа 
област. Дел од членовите се носители 
на овластувања од други одделенија на 
Комората, што тематски и организациски го 
прави мултидисциплинарно ова одделение.

 визија: Одделението, согласно 
мултидисциплинарната експертиза на 
членовите, треба да претставува сврзно 
ткиво помеѓу одделенијата со цел изработка 
на квалитетни проекти.  Општите и 
специфичните барања на националните 
определби за зачувување на животната 
средина и еколошки градби ги обврзуваат 
членовите на Одделението да работат на 
континуирано подобрување на состојбите  
во областа преку учество во изготвување  
на проектите.

ПрофесИонАлно одделенИе нА 
геодетскИ ИнженерИ

основано: 2008 година

број на активни членови:  
57 (од вкупно 113 члена)

раководител на одделението:  
проф. д-р Јован Јованов,  
дипл. инж. по геодезија

Поранешни раководители: проф. д-р Ванчо 
Ѓорѓиев, дипл. град. инж. (2010-2016)

За одделението: Одделението за геодезија 
се грижи за правата на инженерите од 
областа на геодезија и од сродните 
технички науки за да дејствуваат работно и 
професионално во областа на геодезијата. 
За остварување на целите, Одделението 
го координира и стимулира следењето на 
современиот развој на науката и практиката, 
обезбедува навременото информирање на 
своите членови, ја поттикнува и зајакнува 
размената на идеи и трансферот на знаења и 
информации и организира различни форми 
на професионални средби и презентации, 
изложби, семинари, симпозиуми и слично. 
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Ги поттикнува и поддржува иницијативите 
на своите членови за научно-истражувачка 
работа, како и примената на научно-
истражувачките резултати во областа на 
геотехниката; соработува со соодветни 
меѓународни и домашни асоцијации; 
организира и издава научни и стручни 
публикации за потребите на своите членови 
и се грижи за стручното усовршување и 
обновување на знаењата на членовите.

одделенИе ЗА ИнженерИ 
По ЗАштИтА ПрИ рАботА И 
ПротИвПожАрнА ЗАштИтА

основано: Ноември 2011 година

број на активни членови:  
16 (од вкупно 32 члена)

раководител на одделението:  
проф. д-р Ванчо Донев, дипл. маш. инж.   

За одделението: Планирањето на 
безбедноста и здравјето при работа треба 
да се гледа како планирање во фаза на 
идејно решение,  на подготовка на техничката 
документација, при изградба на објект, при 

нормално работење и планирање на вонредни 
ситуации. Законот за градење е јасен и 
ригорозен: секој инженер инволвиран во 
градбата мора да има овластување издадено 
од Комората; ја дефинира областа на 
изработка на проектна документација, ревизија 
на проекти, надзор врз изведба на проекти и 
изведба според проектна документација и се 
однесува само на инженерите инволвирани во 
овие процеси. Овластувањата од ЗПР/ППЗ не 
се соодветни и не можат да се употребуваат 
како замена  за потврда за положен испит 
за стручно лице за безбедност при работа. 
Исто така, оваа Потврда не е соодветна и не 
може да се употребува како замена за кое 
било овластување добиено според Законот 
за градење.
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ПрофесИонАлно одделенИе ЗА 
технологИЈА И метАлургИЈА

основано: 2010 година

број на активни членови:  
5 (од вкупно 20 члена)

раководител на одделението:  
проф. д-р Александар Димитров,  
дипл. инж. тех.

За одделението: Одделението ТЕХНОЛОГИЈА 
МЕТАЛУРГИЈА ги покрива инженерските 
области на коишто се изучуваат производни 
технологии. Впрочем, сѐ што гледаме околу 
нас и сѐ на коешто сме му намениле каква било 
примена во модерниот живот е изработено од 

материјали. Исто така, инженерите технолози ги 
покриваат и технологиите за производство на 
храна и биотехнолошки производи. Затоа, овие 
инженери се од голема важност при развојот на 
технологиите, проектирањето и изведувањето 
индустриски објекти. Инженери од овој профил, 
со овластувања, ѝ се неопходни на државата. 
Сите заедно треба да се потрудиме нивниот 
број да биде што поголем. 

визија: Инженерите технолози и металурзи 
се тие што ги креираат и менаџираат 
технологиите за производство на органски 
и неоргански материјали, храна, метали и 
друго. Оттука, тие претставуваат неопходна 
движечка сила за развој на секоја земја, 
како во индустриски и економски, така и во 
социјален поглед.  

ПрофесИонАлно одделенИе ЗА 
енергетскА ефИкАсност

основано: 2014 година

број на активни членови: 120

раководител на одделението:  
вонр. проф. д-р Даме Димитровски,  
дипл. маш. инж.

За одделението: Одделението за енергетска 
ефикасност вклучува 4 струки: архитекти, 
градежни инженери, машински инженери и 
инженери по електротехника. Одделението 
организираше неколку обуки за инженерите 
поврзани со употребата на термоизолациските 
материјали и противпожарната безбедност 
на објектите, термоизолацијата на објектите и 
акустичките параметри на објектите, употреба 
на ефикасни системи за термотехнички 
инсталации... Инженерите од ова одделение 
се надлежни за проектната документација 
означена како: Елаборат за енергетска 
ефикасност или сличните документи што ги 
бара инвеститорот: Елаборат за градежна 
физика, Елаборат за термика и акустика, 
Елаборат за потрошувачка на енергија во 
објектот и сл.
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визија: Изградбата на високоефикасни 
објекти, со одлична термичка и акустичка 
изолација, ефикасни системи за 
климатизација, ефикасна опрема во објектите 
и нивно командување, треба да биде 
приоритет не само заради малите сметки 
на корисникот на објектите, туку и едно 
од решенијата за намалување на вкупните 
потреби за енергија, а со тоа и главен 
предуслов за намалено загадување и емисија 
на стакленички гасови.

комИсИЈА ЗА стрАнскИ овлАстувАњА

основана: ноември 2012 година

број на активни членови со потврдени 
странски овластувања:  
87 (од вкупно 408 члена)

раководител на комисијата:  
Претседателот на Комората

Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери, според член 42 од Законот за 
градење, има правна основа да издава и 
продолжува овластувања на физички лица од 
друга држава, затоа што странско физичко 
лице со овластување од друга држава 
може да врши работи на проектирање, 
ревизија, изведување и надзор на градби во 
Македонија само доколку овластувањето е 
потврдено од Комората.

Исто така, Комората издава документи за 
потврдување на овластување доколку домашно 
или странско физичко лице е избрано во 
постапка на јавна набавка за вршење на овие 
работи во проект финансиран од меѓународна 
организација и од Европската Унија. 
Овластувањето ќе важи само за тој проект.

Постои можност за странско правно и/
или физичко лице да вршат проектирање, 
ревизија, изведување и надзор пропишани со 
закон доколку е склучен меѓудржавен договор 
за реципроцитет согласно со условите 
утврдени со договорот. Потврдувањето на 
овластувањето го спроведува Комисијата 
формирана од претседателот на Комората.
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кодекс нА ПрофесИонАлнА етИкА 

Членот на Комората е должен своите 
задачи да ги извршува совесно, со целосно 
внимание, знаење и искуство поддржувајќи 
го угледот на Комората.

Членот на Комората, во однос на другите 
архитекти и инженери, мора да се однесува 
колегијално и лојално, како и да им помага 
и да ги советува колегите со совети кои се 
темелат на стручност и компетентност.

Членот на Комората со својот професионален 
углед мора да ги гради вредностите и на 
својот личен углед.

Членот на Комората во својата работа мора 
да ги земе предвид животните потреби на 
граѓаните и општеството.

Членот на Комората мора да ги поддржува 
сигурноста, здравјето и благосостојбата во 
општеството.

Членот на Комората мора да дејствува како 
доверлив застапник на своите работодавачи или 
нарачатели и да избегнува судир на интереси.

 Членот на Комората треба да нуди стручни 
услуги во согласност со овластувањата за 
областа за која се добиени. 

Членот на Комората смее јавно да објавува 
само објективни и вистински изјави кои се 
однесуваат на струката.

Членот на Комората не смее да ја злоупотребува 
врската со државните службеници и 
одговорните во телата и органите на власта која 
издава акти потребни за градба.

Членот на Комората не смее директно и 
индиректно да прави штета на колегите и 
треба да настојува да биде објективен при 
оценување на нивната работа... 

*Интегралниот текст на Кодексот на професионална 
етика може да се најде на официјалната веб-страница 
на Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери на Република Македонија  
(https://www.komoraoai.mk/).
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Издавач: 

Комора  
на овластени архитекти  
и овластени инженери  
на Република Македонија 
Бул. Партизански одреди бр. 29 
Трговски центар Буњаковец, лок 15 (2 кат) 
1000 Скопје 
Тел: +389 2 3222 356 
www.komoraoai.mk 
contact@komoraoai.mk

Скопје, 2017

CIP-Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека  
„Св. Климент Охридски“ - Скопје

За издавачот: проф. д-р Миле Димитровски
Графичко и ликовно уредување: MOVEdesign
Фотографија: Ангел Ситновски

http://www.komoraoai.mk

