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Вовед
Планираните активности на Комората во 2017 година, се претставени со 14 програми кои се целосно отворени за
проширување, зависно од предлозите на професионалните деленија за нивно дополнување. Се секоја активност се
формира работен тим со задача, рокови и финансиска конструкција. Оваа година се смета дека треба да се остварат
најсложените 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, но најблизок модел е Хрватскиот кој ќе се обидеме
според нивното искуство да го модифицираме на нашите услови. 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. Одзивот на
државата и комуникацијата со министерството е клучниот елемент во внесување на тарифникот во процедура кон
парламентот.
Програми
Не помалку важни се и програмите кои директно го тангираат развојот и работата на Комората. Во продолжение се
дадени рекапитулации на програмите за работата во Комората за 2017 година.
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
5. Програма – 5 Меѓународна соработка
6. Програма – 6 Континуирана професионална обука
7.

Програма – 7 Издавачка дејност

8. Програма – 8 Прослава на 10 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
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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 2017 година, континуираниот професионален развој за членството останува највисок 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 инженери. Во оваа 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.
Во изминатата година, еведентен беше различниот интензитет на активности на ова поле од различни одделенија
во рамките на Комората. Од 2017 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 ја разгледува програмата на Европската Унија Хоризонт 2020, каде определи неколку сегменти во кои
може да се направат предлогпроекти за 2017 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.

Упатства (насоки) за утврдување на вредност на инженерски услуги (Тарифник)
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 Комората изработи Ценовникот за урбанистички услуги, и очекуваме во текот на 2017 година истиот да биде
донесен од Собранието на Република Македонија.
Комората е дел од проектот ‘Смерници за јавни набавки кај инженерските услуги’ воден од Инженерската Комора
на Словенија, преку Инженерската Иницијатива за Регионална Соработка (ИИРС). Овој проект го сметаме за
исклучително битен за Комората, бидејки задира во сржта на едно од најболните прашања на струката – вредноста на
инженерксиот труд.
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Меѓународни активности

Со цел пренесување на знаењата и искуства од реномирани инженери од странство, Комората ќе продолжи со
организирање семинари од 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 ECEC , што треба да се одржи на 21 и 22 Октомври 2017.
Завршен е процесот на имплементација на систем за електронска архива во Комората. Дефинирани се
потребите на Kомората и техничката спецификација. Во рамките на овој проект, скенирани се и дигитализирни 200.000
страни хартиен материјал (450500 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.
За 2017 година планирани се повеќе системски измени и подобрувања, меѓу кои воведување на систем за
квалитет во работењето ИСО 9001 како и системска интеграција на компјутерскиот систем на Комората со системот за
електронски градежни дозволи. Ваквата системска интеграција ќе овозможи 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.
Сеуште постои голема разлика помеѓу вкупниот број на членови на Комората и бројот на активни членови (со
регулирана членарина). Во текот на 2017 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 се
применува законската обрска за одземање на овластувањата поради неплатена членарина (чк. 119 од Законот)).
Се планира продолжување на договорот за осигурување од професионална одговорност за членовите на
Комората.
Во врска со потпишаниот меморандум 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 во Охрид (Плаошник или Св. Наум)
Ќе се продолжи со издавање на списанието Пресинг, а во тек се дискусии за содржините, уредувачката
политика, уредувачкиот одбор, тиражот, начинот на дистрибуција и тн. и за кусо време УО ќе донесе соодветни одлуки.
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Програмата за работа за 2017 година е многу обемна и мошне оптимистичка. Со оглед дека трендот на раст на
бројот на активни членови во Комората е во фаза на благ пораст, а средствата од заостанатите членарини се во голем
дел наплатени во 2016 година, можно е да се соочиме со намален приход во 2017 година. Со оглед на планираниот број
на програми очекуваме трошоците за работа во 2017 да бидат на повисоко ниво од 2016 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 ќе придонесе за афирмација на Комората и зголемување на нејзиното влијание во
областите кои се поврзани со инженерските струки. Ова ќе бара и поголем ангажман од Членовите на Собранието, од
раководителите на професионалните одделенија, од членовите на Управниот одбор, од постоечките комисии во
Комората, но и формирање на нови работни тимови за реализација на сложените задачи кои се предвидени во
програмите.

Претседатал на Управниот одбор на
Комората на овластени архитекти и
овластени инженери на Република Македонија

Проф др Миле Димитровски

ПС.
Кога се предлага голем обем на активности кои се прецизно набројани, постои опасност во извештајот за 2018 да се
констатира „неуспешност“ бидејќи од „објективни причини само одреден процент од предвиденото ќе биде реализирано“. Од друга
страна постојат методи за предлагање програми во кои се планираат многу помалку активности кои се опишуваат глобално, а потоа
во извештајот за 2018 да се костатира „реализација на двојно повеќе од планираното“ кое би се сметало за голем успех. И покрај
ризикот за предвиден преголем обем на активности, со сериозен ангажман на сите инволвирани оваа амбициозна програма би
требало целосно да биде реализирана

Подготвил: Миле Димитровски
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Реализирани активности: 1.01.2017 до 25.02.2017
(според времето на реализација а не според важност на активноста)
1. Подготвен задолжителен елаборат за заштита при работа
2. Подготвен задолжителен елабрат за противпожарна заштита и евакуација во случај на паника(во подготвка е
набавка на противпожарна опрема по препораките во елаборатот)
3. Извршена е (периодична) дизинсекција дизинфекцијај и дератизација на просторот со еколошки средства
4. Извршена контрола на системот за греење во услови на минимални температури (задоволува)
5. Извршена е контрола за топење на мразот во олуците (функционира)
6. Усогласени користените фонтови со препораките на Министерство за образоание и наука и (stobi и stobi
sanserif) (законска обврска) извршена и нова подготовка на меморандуми на комората
7. Сите материјали во комората се печатат со усвоените и аплицирани фонтови Започната е реализацијата на
поврзување на базите на Комората и ЗЕЛС (се очекува вистинското функционирање да почне околу 1 мај,
претходно тест период и контроли)
8. Во последните 6 месеци печатење на овластувањата се врши на професионален принтер во комората наместо
во надворешна фирма (заштеда на време и пари)
9. Извршена надворешна ревизија на финасиското работење 2014, 2015,
10. Изготвена завршна сметка за 2016
11. Извршена рекапитулација на предвидените и потрошените средства за реконструкција на купениот простор во
2016 г. и усвоена од УО
12. Извршен задолжителен здравствен преглед на вработените
13. Донесена одлука за воведување на светски квалитет во работењето ИСО 9001
14. Извршен (прв пат) попис на имотот, основните средства и ситниот инвентар во новите простории
15. Воведени идентификации (со име и презиме) на вработените
16. Добиена донација на автомати за вода и за кафе, и еколошки корпи за хартија и пластика
17. Усогласена ситна репрезентација (вино со знакот на комората „коморско вино“) и прв пат доделена на учесниците
на ИИРС во Скопје
18. Изработена е информациона табла на влезот во комората за ориентација на барателите
19. Изработена е информативна табла за локацијата на комората од страната на монтажниот паркинг
20. Во тек е договор со Паркингцентар за постојано користење на место за паркирање на монтажниот паркинг за
потребите на коминтентите.
21. Нарачани се лесни полици за помошниот магацин на Комората
22. Започната е подготовка на динамизирање и проширување на можностите за комуникација со страницата на
комората WWW страницата на комората
23. Набавени се мини микрофони („бубачки“) за полесно одвивање на презентациите
24. Нарачани се 1000 пенкала со знакот на коморатата (едноставниевтини 9 ден/парче)
25. Емитувано е полачасовно интервју за мекедонско радио за важноста на комората
26. Медиумски е покриена меѓународната средба на ИИРС во Скопје (8 портали и две телевизии)
27. Одржан дводневен меѓународен собир со Коморите од ИИРС (SLO, HR, SR, CG, BG, MK)
28. Остварени средби со 3 ректори на Универзитети и со деканите на сите факултети кои образуваат инженери. (во
врска со додатокот на дипломата)
29. Одржани се 3 седници на Управниот одбор.
30. Одржан е еден семинар CPD – во организација на одделение на ГЕОТЕХНИКА и во организација на службите во
комората
31. Најавени се теми за дискусија на наредните седници на УО (Пресинг, промени во вебсајтот, работно време,
формирање на нови одбор и комисии, подготвки за ЕЦЕЦ и слично

Подготви: Миле Димитровски
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ПРАЗНА СТРАНИЦА
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ПРОГРАМА 1
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ и
ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Р.бр
1.

2.

3.

4

Период на
реализација

Наслов на активноста*

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
Формирање на работни групи за подготвка на
измени и дополнувања

Потребни
средства
комисии

3.4 и 5 Февруаири
2017

Прво
шестомесечие
2017

комисии

Второ
шестомесечие
2017

комисии

Во подготовка дуги активноси.............

*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

Наслов на активноста

Период на реализација

1.

Согледување на досегашните активности
попрашањето на тарифникот

2.

Анализа на тарифници на сродните Комори и држави

3.

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

4.

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.

Други прашања во тимска работа
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Потребни
средства

ПРОГРАМА 3
Соработка со бизнис заедницата
Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.бр
1.
2.

Период на
реализација

Наслов на активноста

Состанок со стопанската комора
Состанок со други стопански комори и оделенија

3.

Регионални средби со бизнисмени членови на комората

4.

Состанок со Министертвото за транспорт и врски за можностите за
олеснување на потребите на бизнис заедницата
Можни промени во начинот на дејствување на комората во врска со
унапредување на условите за работа на нејзините членови

5.
6.

7.

8.

Потребни
средства

Идентификација на клучните барања на бизнис заедницата во врска
со Коморското работење
Идентификација на можностите на бизнис заедницата за заштита на
вредноста на интелектуалниот труд на инженерите
Прашања кои ќе произлезат од регионалните средби

9.
10
11

12

13

•

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

Рокови Потребни средства

1

потребни средства за работа на
професионалните оделенија за
разгледување 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

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 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 редства за работа на работните
групи од Комората

Меморандум за соработка со „Државен
Универзитет“ во Тетово
7
Меморандум за соработка со Уиверзитет
„Гоце Делчев“ Штип
8 Меморандум за соработка со Стопанска
комора
9
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АКТИВНИ М Е М О Р А Н Д У М И
(потпишани во претходниот период 2012-2016)
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
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
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Р.бр

Наслов на активноста

1.

Состанок на Инженерска иницијатива за регионална
соработка ИИРС Скопје
Состанок на Инженерска иницијатива за регионална
соработка ИИРС – Љубљана Словенија
Прво 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

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Период на реализација

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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3.4 и 5 Февруаири 2017
Прво шестомесечие
2017
Второ шестомесечие
2017
Јуни 2017
9,10 мај 2017
1,2 Април 2017

Јуни 2017
Ноември 2017

Април 2017
Септември 2017
14 Јуни 2017

Септември 2017
Октомври 2017
21 Октомври 2017
По договор
Крај на Јуни 2017
По потреба

По барање и по
одобрување УО

Потребни
средства

ПРОГРАМА 6
КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА (CPD)
согласно предложените активности на професионалните одделенија

Февруари 2017 – февруаири 2018
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ПРЕДВИДЕНИ СЕМИНАРИ ЗА КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА
НА ИНЖЕНЕРИТЕ ВО КОМОРАТА ЗА 2017 ГОДИНА (во денари)
#

Дата

Тема на семинар

Хонорар

Хотел

Пат

19

Коктел

Друго

ВКУПНО

АРХИТЕКТУРА
1.
2.
3.

4.

28.02.2017
0102.03.2017
05.2017
03.2017
04.2017

04.2017
10.2017

Посета и предавања на проф. Јан Гел од Копенхаген, Данска

/

9.200

/

9.200

24.600

49.200

сала

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:

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

/

/

/

15.000

18.000

33.000

/

20.000

10.000

45.000

ГРАДЕЖНИШТВО
1.
2.
3.
4.

04.2017
05.2017
06.2017
09.2017
10.2017
11.2017
12.2017

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 ополнувања
Примена на софтверски пакети за анализа на конструкции
ГРАДЕЖНИШТВО ВКУПНО
27

60.000 135.000

#

Дата

Тема на семинар

Хонорар

Хотел

Пат

Коктел

Друго

ВКУПНО

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1.
2.
3.
4.

02.03.2017
18.05.2017
14.09.2017
14.12.2017

Системи за заштита и рано алармирање
Автоматизација на деловни и станбени објекти
Комуникациски инсталации
ТВ Инсталации (IPTV, PAYTV)
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВКУПНО

/
12.000
6.000
6.000
24.000

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

6.000
6.000
6.000
6.000
24.000

/
/
/
/
/

6.000
18.000
12.000
12.000
48.000

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

Проектирање на еко хотели

/

/

/

/

/

/

МАШИНСТВО
1.

06.2017

2.

04.2017

3.

06.2017

ЖИВОТНА СРЕДИНА
1.

01.03.2017

ЖИВОТНА СРЕДИНА ВКУПНО

/ 142.000

5.000
сертификат
и+
печатен
материјал
6.000
5.000
6.000

11.000

11.000
20

1

#

Дата

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 еградежно земјиште
Урбанистичко планирање во Словенија во посттранзицискиот
период
Ценовник за урбанистички услуги, применети методологии за
утврдување на цена на услуги во урбанистичко планирање
УРБАНИЗАМ

33.500

3.000

10.000

15.000

60.500

6.000

30.000

19.000
сала +
печатење +
непрдвидени
30.000
6.000

30.500

10.000

20.000

30.000

124.500

19.000

60.000

66.500

142.000

16.000 106.500
печатење +
непрдвидени
75.000
41.000 315.000

21

2

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
1.

05.2017

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

/

7.000

15.000

3.000

31.000

/

7.000

15.000

3.000

6.000
печатење
6.000

СООБРАЌАЈ
1.

#

03.2017
04.2017

Дата

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

Тема на семинар

Хонорар

Хотел

Пат

Коктел

Друго

31.000

ВКУПНО

ЗПР/ППЗ
1.

05.2017

2.

05.2017

Примери од праксата во проектирање на ЗПР во специфични
објекти (тунели, рудници и сл.)
3
Нови технологии и средства за проектирање на ППЗ
ЗПР ВКУПНО

/

/

/

/

/

15.500

/
/

/
10.000

/
10.000

/
11.000

/
/

15.500
31.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ВКУПНО
Хонорар

#

Хотел

Пат

Коктел

Друго

1.

АРХИТЕКТУРА

486.700,00

150.500

60.200

90.000

27.200

95.600

2

ГРАДЕЖНИШТВО

135.000,00

/

20.000

10.000

45.000

60.000

3

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

48.000,00

24.000

/

/

24.000

/

4

МАШИНСТВО

142.000,00

/

50.000

66.000

26.000

/

5

УРБАНИЗАМ

315.000,00

124.500

19.000

60.000

75.000

41.000

6

ЖИВОТНА СРЕДИНА

11.000,00

/

/

/

6.000

5.000

7

СООБРАЌАЈ

31.000,00

/

7.000

15.000

3.000

6.000

8

ЗПР/ППЗ

31.000,00

/

10.000

10.000

11.000

/

9

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

92.000,00

/

30.000

40.000

22.000

/

1.291.700

299.000

106.200

175.000

180.200

207.600

ВКУПНО:

4
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ОБРАЗЕЦ
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НАСТАН ЗА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА
Одделение:
I.

Година:

НАСЛОВ НА ТЕМАТА И КРАТОК ОПИС

1.

II.

НАЧИН/ФОРМА НА РЕАЛИЗИРАЊЕ (семинар, тркалезна маса, конференција) и ДАЛИ Е ПЛАНИРАНА
КОТИЗАЦИЈА

III.

ВРЕМЕ/ЧАСОВИ НА ТРАЕЊЕ и планиран период од годината кога би се реализирал
настанот (ако се знае, ставете го точниот датум).

IV.

НОСИТЕЛ НА ОБУКАТА (самото одделение, друга стручна или високообразовна институција, стопански субјект)

V.

МЕСТО КАДЕ СЕ ОРГАНИЗИРА (простории на Комората или други простории)

VI.

ПРЕДВИДЕНИ ПРЕДАВАЧИ

VII.

БРОЈ НА CPD БОДОВИ (ориентационо, еден час обука носи еден бод)

27

Можни финасиски импликации за настанот.
Опис

Да / Не

Ориентационен трошок

Трошок за изнајмување на сала
Хотелско сместување за предавачот
Патни трошоци за предавачот
Коктел после настанот
Свечен ручек/вечера
Дополнителна културна програма
Печатење на материјали
Друг трошок
Ориентациона проценка на вкупните финансиски импликации:

VIII.

Можни потреби од техничка помош за настанот.

Дали е потребна техничка и останата помош

да

− Присуство на администраторот на оделението
− Информатичка, организациска помош од службите
− Присуство на Претседател на Комора, Потпретседател
− Присуство на Претседавачот на Собранието на Комората

Датум

☐
да ☐
да ☐
да ☐

не

☐
не ☐
не ☐
не ☐

Раководител на одделението

За секој настан се прави подготвителен елаборат како дополна на овој формулар, а на крајот се подгoтвува завршен извештај
со прилози за објава на webстраницата на Комората.
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ПРОГРАМА 7
Издавачка дејност
Февруари 2017 – февруари 2018

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Р.бр

Период на
реализациј

Наслов на активноста

1.

Монографија 10 години Комора

2.

Издание: Решени практични примери од областа Еврокодови

3.

Поддршка за издавање Каталог на топлински мостови

4.

Поддршка за издавање книги од познати автори, по предлог на
професионалните оделенија

5.

Подршка за издавање на монографија: инженерите на
македонија (по пример на градителите на македонија)

6.

Поддршка за превод на потребни наредби и упатства од
европската унија

7.
8.

9.

Подршка за превод на потребни наредби и упатства ви врска
со гасната техника
Подршка на монографија инженерите – уметници –збирка на
фотографии, ликовни творби, склуптури и други уметнички
творби на инженерите
Издавање на каталог на образовните профили и додатоци на
дипломи на инжерите од универзитетите во македонија и
подобност за аплицирање за овластувања (со МОН)

10

Пресинг

11

Подготовка на збирка на пресинг
Бр 1 до бр 35, за потреби на Комората и за потреби на
историски архиви

12

Печатење на (превод и прилагодување за користење)
PRAVILNIK O STANDARDU USLUGA PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG
NADZORA GRAĐENJA (Хрватска)

13

Превод и адаптација за користење на софтвер
U skladu s novim Pravilnikom o normativu usluga ovlaštenih
inženjera 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 Hrvatske komore strojarstva.
29

Потребни
средства

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Р.бр
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Период на
реализација

Наслов на активноста

ПОДГОТОВКА НА ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА
ИЗБОР НА НОСИТЕЛИ НА ПРИЗНАНИЕ НА
КОМОРАТА
ПОДГОТОВКА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗБОР НА
НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ НА КОМОРАТА
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
ПОДГОТОВКА НА МОНОГРАФИЈА ПО ПОВОД 10
ГОДИНИ КОМОРА
ЛИКОВНО ГРАФИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАКЕТИ И
БЛАГОДАРНИЦИ (МАКЕДОНСКИ АНГЛИСКИ)

8.

ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМА ЗА ПРОСЛАВАТА

9

МЕДИУМСКА ПОКРИЕНОСТ
ТВ, РАДИО, МЕДИУМИ
ФОТОГРАФИИ И АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО
ФОТОАЛБУМ
FOLOW UP
АКТИВНОСТИ

10.
11

30

Одбор за
подготовка
Конкурс ?

Потребни
средства

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Р.БР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14

15
16

НАСЛОВ НА АКТИВНОСТА

2015

БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА
(НОВИ)
БРОЈ НА ОБНОВЕНИ
ОВЛАСТУВАЊА
БРОЈ НА СТРАНСКИ ОВЛАСТУВАЊА
ВКУПЕН ПРИХОД / РАСХОДИ
БРОЈ НА МЕМОРАНДУМИ ЗА
СОРАБОТКА
БРОЈ НА ПОСЕТИ НА
WEBСТРАНИЦАТА
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ КНИГИ
БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ ВО CPD
БРОЈ НА ОДРЖАНИ ОБУКИ – CPD
БРОЈ НА ОДРЖАНИ ОБУКИ –
ЕВРО КОДОВИ
БРОЈ НА ПОДРЖАНИ НАУЧНИ И
СТРУЧНИ СОБИРИ
БРОЈ НА ОДРЖАНИ ТЕМАТСКИ
СОСТАНОЦИ
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
АНКЕТИ СО ЧЛЕНСТВОТО И
РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТИТЕ
ДРУГИ КВАЛИТАТИВНИ
ИНДИКАТОРИ

31

2016

2017

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

6.

УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИИ ПОТРЕБИ НА ДНЕВНА ОСНОВА (КАФЕ, ЧАЈ,
СОКОВИ, ВОДИ) ЗА ГОСТИ И ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ
АВИОНСКИ ПРЕВОЗИ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ (АВТОБУС, ВОЗ,
ТАКСИ)
ОДРЖУВАЊЕ

7.

ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ, ХИГИЕНА

8.

БЕЗБЕДНОСТ, СИГУРНОСТ (заштитна решетка)

9

ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА (според елаборат)

10

ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ВРАБОТЕНИТЕ (елаборат)

11

ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

4.
5.

12
13
14

СЕФ ЗА ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ Х 3
ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ, ТОНЕРИ, ХАРТИИ, КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
НАБАВКА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ (со лого на комората)

32

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

Период на
Потребни
реализација средства

Наслов на активноста

1.

Подготвка на тим за изработка на студијата

2.

Преглед на слични студии*

3.
4.

Модификација на базата на податоци за реализација на
ј
Подршка од соодветно Министерство за изработка на
студијата

5.

Презентација на првични податоци од студијата

6.

Јавна дискусија (во Собранието на Комората)

7.

Објавување на делови од студијата и предлог решенија

8.
9.
10

11
12
13
•

*Слични студии постојат во различни држави
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31

П Р О Г Р А М А 12

Подготвка за одржување на
ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА ECEC во Скопје
на 21 и 22 Октомври 2017 под покровителство на
Претседателот на Република Македонија г. Ѓорѓе Иванов

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Наслов на активноста

Период на
реализација

1.

Покана до Преседателот на РМ за покровителство

Јануари 2017

2.

Званично прифаќање на поканата

Јануари 2017

3.

Известување на ЕЦЕЦ и покана до членките за состанок

Февруари 2017

4.

Покана за подготвителен состанок за ЕЦЕЦ

5.

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

6.

Подготовка на декларација од Скопје до ЕК

7.

Оперативни подготовки за средбата

8.

Настани во пресрет на генералното собрание на ЕЦЕЦ

Р.бр

9.

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

10

Присуство на Министри на Собирот

11
12
13
14
15

Плакети и благодарници и сл.
Културно уметничка програма за настанот
21.10 и 22 10

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА ЕЦЕЦ
Медиумска покриеност
Folow UP

34

Потребн
и

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.бр

Наслов на активноста
Подготовка на одлука за почеток на активности (ДА/НЕ/КОГА)

1.
2.

Подготвка на тим за реализација програмата со рокови
Правилник за МАТИЧНОСТ

3.

Права и обврски во матичното одделение

4.

Права и обврски во другите одделенија во кои членува

5.
6.

Реализација на прашалник за матично оделение изјаснување
Идентификација на спорни прашања кои произлегуваат од матичноста

7.

Внесување на податоците од прашалниокот и утврдување на реалните
состојби во професионалните одделенија

8.

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

9.

ЧЛЕНОВИ КОИ НЕ СЕ ИЗЈАСНИЛЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИОТ РОК (?

10

АЖУРИРАЊЕ НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ (ПЕРИОДИЧНО, НА КОЛКУ
ВРЕМЕ

11

ДРУГИ ПРАШАЊА КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОЕКТОТ

12
13

35

Период на
реализација

Потребни
средства

ОБРАСЦИ И ДРУГИ ПРИМЕРИ

36

ПРОГРАМА 4
Меморандуми за соработка со институции
Февруари 2017 – февруари 2018

37

МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ
Февруари 2017 – февруари 2018

Име на активност

1.

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

Цел на активност

Опис на активност

Целта е да се соработува во врска со
овразовните квалификации на
инженерите и за содржината на
додатокот на дипломата кај
инженерските дипломи со посебна
нагласка на можноста идените инженери
да пристапат кон Комората.
Исто така, цел е евалуација на
наставните програми и давање мислење
за содржините кои нудат практични
знаења

Ќе се направат неколку
подготвителни состаноци помеѓу
претставници на Комората,
Ректорот и со Деканите на
техничките Факултети за потребата
од овој мемурандум и начините на
негова реализација
средба со деканите на Архитектура
и Градежен
средба со деканите на Машински,
ФЕИТ и ТМФ
средба со денатот на ФИНКИ

38

Период
на
реализација

Очекувани Резултати

Потребни
средства

Февруар
и март
2017

разгледување на
курикулумите на
наставните програми
од страна на
професионалните
одделенија на
Комората и да се
дадат мислења и
насоки за подобноста
на поедини насоки од
Факултетите за
апликација во
комората

ќе бидат
потребни
средства за
работа на
професионал
ните
оделенија
заразгледува
ње на
курикулумите
на наставните
програми

2.

3

3.

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

Меморандум за
соработка со УНДП

Меморандум за
соработка со
Универзитет Американ
Колеџ Скопје

Целта е да се соработува во врска со
размена на податоци на базите на
податоци помеѓу Комората и ЗЕЛС.
Главната идеја е да се поврзат базите на
податоци (за кое е веќе склучен
договор). Преку базата ЗЕЛС ќе може да
проверува дали инженерите имаат
важечки овластувања и за тоа, за секој
поднесе предмет во ЗЕЛС да ја
известува Комората. Зелс ќе може да
користи само оние податоци кои ќе ги
одобри Комората
Целта е да се потпише меморандум за
соработка во врска со зголемување на
вештините на инженерите за
професионална работа преку користење
на фондовите на УНДП, овозможување
на работа на обучени предавачи од
комората во проекти на УНДП, како
обучувачи на обучувачи во пониските
категории на професионални вештини.
Целта е да се соработува во врска со
овразовните квалификации на
инженерите и за содржината на
додатокот на дипломата кај
инженерските дипломи со посебна
нагласка на можноста идените инженери
да пристапат кон Комората.

За реализација на проектот се
потпишува меморандум за
соработка кој ги содржи главните
елементи и ограничувања, а потоа и
договор за реализација на
активностите. Софтверот се
инсталира на главните сервери во
Комората и во ЗЕЛС. Меморандумот
ќе предвиди и други видови
соработка

Март
Април
2017

Проучени се можностите за
соработка, разменети се податоци
за нашите капацитети за
способноста на нашите инженери да
бидат обучувачи и за потребата при
реализација на CPD, да се користат
фондови и кадроски ресурси од
развиените држави од Европа со
помош на УНДП
Ќе се направат неколку
Март
подготвителни состаноци помеѓу
2017
претставници на Комората,
Ректорот и со Деканите на
техничките Факултети на УАКС за
потребата од овој мемурандум и
начините на негова реализација
39

Дефнитивно да се
елиминира појавата на
коrистење на
овластвања на кои им е
поминат периодот на
важност и подобрување
на процесите на
електронска апликација

Потребните
средства пок
риваат
трошоци за
инсталација,
одржу вање и
нови верзии
на софтверот,
околу 1000
Евра годишно

Да се добијат средства
и предавачи од ЕУ, да
се овозможи влучување
на нашии нженери за
обучувачи во
програмите на УНДП, за
она за кое имаат
вешѕини

Може да има
позитивни
финасиски
импликации
на буџетот на
комората

разгледување на
курикулумите на
наставните програми
од страна на
професионалните
одделенија на
Комората и да се

ќе бидат
потребни
средства за
работа на
професионал
ните
оделенија

4.

Меморандум за
соработка со Агенција
за претприемништво

5.

Меморандум за
соработка со Државен
Универзитет во Тетово

6.

Меморандум за
соработка со
Уиверзитет Гоце Делчев
Штип

Исто така, цел е евалуација на
наставните програми и давање мислење
за содржините кои нудат практични
знаења

средба со деканот на Архитектура
дизајн
Меморандумот ќе предвиди и други
видови соработка

Целта е да се соработува за можноста за
учество на инженерите во програмите на
Агенцијата како консултанти, корисници
на средства, ревиденти....

Ќе се направат неколку
подготвителни состаноци помеѓу
претставници на Агенцијата и
Комората

Март
2017

Целта е да се соработува во врска со
овразовните квалификации на
инженерите и за содржината на
додатокот на дипломата кај
инженерските дипломи со посебна
нагласка на можноста идените инженери
да пристапат кон Комората.
Исто така, цел е евалуација на
наставните програми и давање мислење
за содржините кои нудат практични
знаења

Ќе се направат неколку
подготвителни состаноци помеѓу
претставници на Комората,
Ректорот и со Деканите на
техничките Факултети на ДУТ за
потребата од овој мемурандум и
начините на негова реализација
средба со деканот на Факултетот за
природни и технички науки
Меморандумот ќе предвиди и други
видови соработка

Март
2017

Целта е да се соработува во врска со
овразовните квалификации на
инженерите и за содржината на
додатокот на дипломата кај

Ќе се направат неколку
подготвителни состаноци помеѓу
претставници на Комората,
Ректорот и со Деканите на

Март
2017
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дадат мислења и
насоки за подобноста
на поедини насоки од
Факултетите за
апликација во
комората
Користење на
можностите кои ги
нуди Агенцијата од
страна на нашите
членови
разгледување на
курикулумите на
наставните програми
од страна на
професионалните
одделенија на
Комората и да се
дадат мислења и
насоки за подобноста
на поедини насоки од
Факултетите за
апликација во
комората
разгледување на
курикулумите на
наставните програми
од страна на

заразгледува
ње на
курикулумите
на наставните
програми
Може да има
позитивни
импликациии
на членството
ќе бидат
потребни
средства за
работа на
професионал
ните
оделенија
заразгледува
ње на
курикулумите
на наставните
програми
ќе бидат
потребни
средства за
работа на

7.

Меморандум за
соработка со Стопанска
комора

инженерските дипломи со посебна
нагласка на можноста идените инженери
да пристапат кон Комората.
Исто така, цел е евалуација на
наставните програми и давање мислење
за содржините кои нудат практични
знаења

техничките Факултети на УГД за
потребата од овој мемурандум и
начините на негова реализација
Меморандумот ќе предвиди и други
видови соработка

Целта е да се соработува за заедниќки
настапи за измени и дополнувања на
законот за градење за потребите на
Членовите на Комората и за
стопанството

Ќе се формираат заеднички работни 2017
групи од Комората и СК за
подготовка на предлози

8.
9.
10
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професионалните
одделенија на
Комората и да се
дадат мислења и
насоки за подобноста
на поедини насоки од
Факултетите за
апликација во
комората
Разгледување на
предлозите
професионалните
оделенија и
преточување во
барања, амандмани и
предлози до МТВр

професионал
ните
оделенија
заразгледува
ње на
курикулумите
на наставните
програми
Средства за
работа на
работните
групи од
Комората

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
МЕМОРАНДУМИ
# ИНСТИТУЦИЈА

РОКОВИ

1

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

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 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

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

Меморандум за соработка со Стопанска комора
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АКТИВНИ М Е М О Р А Н Д У М И
(потпишани во претходниот период 20122016)
Институција
1

Меморандум за соработка со Градежен факултет Скопје

2

Рокови
Важи до раскинување
Важи до раскинување

Меморандум за соработка со Инженерска Институција на Македонија

3

Меморандум за соработка со
Институт за истражувања во животна средина, градежништво и
енергетика

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
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Корица на апликацијата

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
настан:
Краток наслов:
ден на одржување:
подносител:
Изработил:
Вкупна вредност
Финанс.помош од други
Побарување од Комора

Организирање редовен состанок на меѓународната
група ИИРС – со работна програма на учесниците
ИИРС – состанок – Скопје 2017
3, 4, 5 Февруари 2017
Претседател на Комора ОАИ
Профдр Миле Димитровски

120.000,00

Евалуација на проектот (да се заокружи одлуката)
Комисија за
акредитација на собири
Комисија А (наука,
образование)
Комисија на ИИРС
Управен одбор
Конечна одлука

120.000,00

дата

21.09.2016
Дек. 2016

потпис

одлука
да
не
да

не

да
да

не
не

се прифаќа

25.12.2016
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КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Организирање редовен состанок на меѓународната
група ИИРС – со работна програма на учесниците
Елаборат
за организирање на средбата
Во Република Македонија

Подносители:
Претседател на УО:

Комисија за ИИРС
Профдр Миле Димитровски

Содржина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Општи услови вовед
Правни и други организациони аспекти
Стандарди
Дозвола за одржување и слични прашања
Опис собирот
Кадровски прашања
Финансиска рекапитулација
Динамика на реализација
Покровители, подржувачи, помагатели
Учесници
Параметри за собирот

Јануари2017
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1. Општи услови – вовед

Организирање редовен состанок на меѓународната група ИИРС – со работна програма е настан предвиден
со годишната програма на Комората усвоена во 2016 година. Предвидено е Средбата да се одржи на 3, 4 и 5
Јануари и да ги опфати актуелните проблеми во работата на Коморите во последните 6 месеци. Овие собири се
одржуваат редовно секои шест месеци а од нив да произлезат и натамошни активности на членките.
2. Правни и други организациони аспекти
Комората врз база на одлуката за здружување во ИИРС има право и обврска во рамките на својата работа да биде
организатор на собири од овој тип. Во рамките на Комората, во зависност од досегашната активност формирани
се сите групи од редот на вработените и од членовите на УО кои работат на подготовка на овој настан од значење
за меѓународната соработка на комората.
3. Стандарди
За организацијата на овој настан се користат сите релевантни домашни и меѓународни стандарди во поглед на
организациониот дел, избор на местото на настанот. Исто така се почитуваат и се применуваат воспоставените
стандарди на Комората, комисиите и стручни стандарди за организација на собири.

4. Дозвола за одржување и слични прашања
Настанот е влезен во календарот на настани во Комората (бидејќи има годишен карактер). и по таа основа ќе ги
добие одобренијата за одржување во сите релевантни структури во државата. По тој основ тој ќе влезе и во
календарот на настани кои ќе бидат следени од домашните и медиуми и претставува добра можност за натамошна
афирмација на Комората како здужение со со вистинска функција и улога во општеството.

5. Опис на Средбата ИИРС
Настанот е еднодневен. Ќе се одржува во Хотел Дуфет за најмногу 30 учесници и слушатели. Денот на
одржувањето ќе биде 4. Јануари и ќе се содржи од 6 презаентации на стручни трудови, една презентација на идни
правци на развој и еден реферат за перспективите на инженерството во ИИРС со посебен осврт на миграционите
процеси во Европа.
На настанот ќе присуствуваат сите членови на ИИРС, членовите на проектните тимови кои ги изработиле
извештаите и други слушатели од УО кои имаат интерес за оваа проблематика.
6. Човечки ресурси
Спред програмата која е изготвена за реализација се одговорни:
Покровител: Комора на овластени архитекти и овластени инженери
Организатор: Управен одвор на Комората
Главен соорганизатор: не е предвиден
Техничка организација: УО и службите во Комората
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Организационен одбор во состав:
Претседатетел: др Миле Димитровски, преседател на комората
Потпреседател: мр Блашко Димитров, претходен претседател на Комората
Генерален секретар: мр Димче Атансовски
За финансиите за собирот е одговорен: мр Димче Атанасовски, генерален секретар
Членови на Работната канцеларија ќе ја сочинуваат
1. Игор Панчевски главен координатор за комуникација
2. Славица Спасевска информирање и медиуми

3. Леонита Чаловска техничка подршка
4. Флутура Хазари техничка подршка
5. Оливија Доневска техничка подршка

Носителите за реализација на проектите (за секој проект посебно) односно работните групи за
реализација составени од членови на комисите на комората ги утврдува УО, а потребите за техничка
подготовка на проектите ќе ги утврди и ќе ги одобри председателот на Комората по предлог на
организациониот одбор.
7. Програма и учесници на собирот
Во продолжение е програмата и учесниците (да се вметне програмата)
8. Финансиска рекапитулација
1. Закуп на сала за 30 особи

(спонзорирано од Хотел – Дуфет, Скопје,
бидејќи сите гости се сместени таму)
2. кафе, сок и кисели води, за паузите
3. Папка, тефтерче,пенкало, карти за театар
4. Закуп на озвучување
5. Изработка и печатење на програма (х40)
6. Изработка на Акредитации и идентификации на учесниците
7. Печатење на зборник на презентираните трудови (30)
8. Надомест за Организациониот Одбор (3x1.500)
9. Медумско покривање и фото документација
10. Надомест за предавачите
11. Организациони трошоци за патување (такси – аеродором Скопје)
12. Ораганизација на коктел – вечера за учесниците
13. Организиација на свечана вечера за учесниците (30 особи)
14. Репрезентација – македонско Вино (20х500
15. Непредвидени трошоци
(10%)
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0,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
6.000,00
4.500,00
2.000,00
0,00
3.000,00
18.000,00
45.000,00
10.000,00
10.000,00
____________
120.000.00

Рекапитулација
1. Вкупно потребни трошоци за организација на собирот
2. Барање од Комората
9. Почеток на активности
1. Донесување одлука врз база на согледувања
2. Разгледување прифаќање од комисија
3. Пријава за организација во Комората
4. Технички подготовки
5. Оперативни подготовки
6. Одлука на УО на Комрата
7. Финална подготовка
8. Почеток на собирот
9. Крај на собирот
10. Завршни активности и рекапитулација
11. Завршен извештај за активноста(за УО)

120.000,00
120.000,00
20 Септември 2016
25 Септември 2016
1 Октомври 2016
Декември
2016
Дек/ Јан
2016
Декември
2016
20 до 31Јан 2017
03 Февруари2017
05 Февруари 2017
8 Февруари 2017
20 Февруари 2017

Се очекува Организаторот (и помагателите) да ги следат финансиските и организациските потреби за Собирот
според календарот на активностите.
10.

Учесници на собирот

Се очекува, учество на 30 учесници и тоа членови на УО на Комората и учесници во проектите,
4 претставници на Комора на градежни инженери на Хрватска, 3 учесници од Комора на електроинженери на
Хрватска, 4 учесници од Инженерска Комора на Србија, 3 учесници од Инженерска комора на Црна Гора, 3
Учесници од Комората на Инженерите на Бугарија, 3 учесници од Словенечката инженерска комора.
11 Параметри за собирот
Обем на собирот (број на учесници = 30 од кои 20 странци и 10 домашни)
Број на презентери – предавачи = 6+8
Број на денови активна работа на собирот = 1 ден (сабота)
Вкупно предвидени трошоци 120.000 ден

11.1
11.2
11.3
11.4

Во прилог се дадени:
1.
2.
3.
4.

Одлука од Комората за организација собирот од програмата за 2016
Правилник (Деловник) за одржување на собирот
Список на учесници (од странство)
Список на учесници од Комората

Председател на Комората,

Проф. др Миле Димитровски
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КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ
за организираната средба на Инженерската иницијатива
за Регионална соработка (ИИРС)во Република Македонија

Настан:

Редовен состанок на меѓународната група ИИРС –
со работна програма на учесниците

Краток наслов:
ИИРС – состанок – Скопје 2017
Ден на одржување:
Подносител:

3, 4 Февруари 2017
Администрација на Комората, М.Димитровски

Февруари 2017
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1.

Опис на Средбата ИИРС

Настанот беше дводневен и се одржа во просториите на Комората и Хотел Дуфет на 3 и 4 февруари 2017. На 3ти
февруари 2017, сите Комори презентираа свои трудови за административното работење на Коморите, со цел да се
изготви компаративна анализа за сите Комори во регионот. На состанокот присуствуваа сите гости од
регионалните Комори и мнозинство од членовите на Управниот одбор на нашата Комора. Истиот ден се одржа и
презентација од Проф. Петар Николовски за каталогот на топлински мостови. Наредниот ден, на 4ти февруари
2017, се работеше на 6те проекти од ИИРС, при што секој раководител на проект имаше излагање за статусот и
прогресот на проектот. За истото се направи детален записник, кој ќе биде доставен дополнително. Истиот ден, се
етаблираше и нов проект на ИИРС перспективите на инженерската струка и за миграцијата на инженерскиот кадар
од регионот.
На состанокот, од странство присуствуваа 4 претставници на Комора на градежни инженери на Хрватска, 3
учесници од Комора на електроинженери на Хрватска, 1 учесник од Комората на машински инженери на Хрватска,
2 учесникa од Инженерска комора на Црна Гора, 4 Учесници од Комората на Инженерите на Бугарија, 2 учесника
од Словенечката инженерска комора.
Список на присутни од Комора ОАИ
Прв ден 3.02.2017 (петок)
Втор Ден 4.02.2017 (сабота)
Миле Димитровски
Миле Димитровски
Миле Станковски
Миле Станковски
Гајур Кадриу
Блашко Димитров
Блашко Димитров
Димче Атанасовски
Димче Атанасовски
Петар Цветановски
Реџеп Асани
Влатко Тодоровски
Жаклина Ангеловска
Јани Христовски
Спасен Ѓоргевски
Христина Спасевска

Администрација:
присутна до до 20.00 часот
Славица, Флутура,
Леонита, Оливија

Администрација: 4 февруари беше
прогласен за работен ден
Флутура, Оливија (во х.Дуфет)
Леонита, Славица (во Комората)

2. Човечки ресурси
Спред програмата која е изготвена за реализација се одговорни:
Покровител: Комора на овластени архитекти и овластени инженери
Организатор: Управен одвор на Комората
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Список на странци
Втор Ден 4.02.2017 (сабота)
Мирко Орешковиќ ХР
Звонимир Север ХР
Иван Пасха ХР
Жељко Соколиќ ХР
Жељко Матиќ, ХР (Претс. ЕЛЕ)
Миленко Родек ХР
Дарко Ангебрандт ХР
Миодраг Дракулиќ ХР
Рената Гомбоц СЛ
Андреј Повшич СЛ
Љубо Стјепчевиќ ЦГ
Светислав (Душко) Поповиќ ЦГ
Каралеев Иван БГ
Николчева Светлана БГ
Ѓорги Кордов БГ
Душко Опирјанов БГ

Техничка организација: УО и службите во Комората
Организационен одбор во состав:
Претседатетел: др Миле Димитровски, преседател на комората
Потпреседател: мр Блашко Димитров, претходен претседател на Комората
Генерален секретар: мр Димче Атансовски
За финансиите за собирот е одговорен: мр Димче Атанасовски, генерален секретар
Членови на Работната канцеларија ќе ја сочинуваат
6.
7.

Игор Панчевски координатор за комуникација
Славица Спасевска информирање и медиуми

8. Леонита Чалоска техничка подршка
9. Флутура Хазари техничка подршка
10. Оливија Доневска техничка подршка

3. Програма и учесници на собирот
Во продолжение е програмата и учесниците (во оригинал):
Работен јазик на средбата е кој и да било од југословенските јазици
SASTANAK INŽENJERSKE INICIJATIVE ZA REGIONALNU SARADNJU
Sastanak Inženjerske Inicijative za regionalnu saradnju odrzaće se u Skopju, u prostorijama Makedonske
Komore i Hotel Duvet, od 34 februara 2017.
Za sastanak predlažemo sledeci
predlog DNEVNI RED
Dan
Petak,
3 feb

Vreme / lokac Sadržaj
Pozdravni govor domaćina skupa i koordinatora IIRSa – 10min
15.0019.00

Prostorija
Makedonske
Komore

Subota,

9.4510.00

Prezenter / Moderator
Mile Dimitrovski,
Predsednik Makedonske
Prezentacije svih Komora clanica IIRSa, oko opste postavnjenosti
Komore
i funkcije Komore (broj aktivnih clanova komore, visina clanarine,
broj odrzanih seminara na godisnjem nivou, tipove ovlašćenja
i
koje izdaje Komora, zakonski uslovi za dobijanje inzenerskog
ovlašćenja, kategorizacija gradjevina, cenovnik inzenerskih
Mirko Oresković,
usluga, broj stranih inzenera sa potvrđenim ovlašćenjima,
Koordinator IIRSa
struktura rukovodnih organa u Komori (Skupstina, Upravni odbor
itd), broj zaposlenih u Komori, glavni prioriteti komore u 2017,
iskustva Komore iz zemalja clanica EU oko vaznosti ovlašćenja u
EU itd.
Koktel vecera u prostorijama makedonske Komore i neformalni
razgovori.
Kafa i otvaranje radnog dela sastanka za IIRSa projekte.
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Mirko Orešković,

4 feb

Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka IIRSa.

Koordinator IIRSa

Hotel Duvet

10.0010.20

Izlaganja projektnih rukovodioca za progres projekta 6x20min
=120
Prezentacija projekta Unapređenje interesa ovlašćenih

arhitekata i ovlašćenih inženjera
10.2010.40

(10 min) i diskusija po istom projektu (10min)
Prezentacija projekta Harmonizacija zakona i prava
(10 min) i diskusija po istom projektu (10 min)

10.4011.00

Prezentacija projekta Inženjerske obrazovne kvalifikacije I

međusobna ekvivalencija inženjerskih ovlašćenja u
zemljama članica IIRSa
11.0011.20
11.2011.40

(10min) i diskusija po istom projektu (10min)
PAUZA
Prezentacija projekta Unapređenje postupaka javnih nabavki

sa ciljеm donošenja smernica za javne nabavke inženjerskih
usluga
11.4012.00

(10 min) i diskusija po istom projektu (10 min)
Prezentacija projekta Formiranje regionalne vrednosti

inženјerskih usluga
12.0012.20

(10 min) i diskusija po istom projektu (10 min)
Prezentacija projekta Odnos kvaliteta I tržišne vrednosti

ponuđene i izvršene inženјerske usluge
12.20

17:00
20.00
Nedelja
5 feb

10.0012.00

(10min) diskusija po istom projektu (10min)
Perspektive IIRS, dalji razvoj rada IIRS

Perspektive inzenjerskog poziva, i migracje inzenjera sa
balkanskog podrucja
Svečani rucak LaTerrazza
Pozoriste: Makedonski narоdoen teatar Gospodja Ministerka
– 150 ta pretstava
Rezervisan dodatni termin u slučaju potrebe, ili fakultativni
izlet po želji gostiju.
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Goran Vukobratović
(ili drugi pretstavnik
Srpske Komore)
Ljubo Dušanov
Stjepčević
(ili drugi pretstavnik
Crnogorske Komore)
Mile Dimitrovski,
Pretsednik makedonske
komore

Črtomir Remec /
Barbara Skraba (ili drugi
pretstavnik Slovenačke
Komore)
Ivan Paska (ili drugi
pretstavnik Hrvatske
Komore)
Zeljko Sokolic (ili drugi
pretstavnik Hrvatske
Komore)
Komisija: Magdalinic
Kordov, Matic
Bl.Dimitrov,
samostalni rad

4. Финансиска рекапитулација
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Закуп на сала за 30 особи
Кафе, сок, кисели води
Kарти за театар (30x300)
Папка, тефтерче, пенкало
Печатење материјали
Изработка на Акредитации и идентификации учесниците
Останат административен трошок
Организациониот Одбор (2 состаноци x 3лица)
Медумско покривање и фото документација
Надомест за предавачите
Такси за учесниците (аеродром)
Ораганизација на коктел – вечера за учесниците
Организиација на свечена вечера за учесниците (30 особи)
Репрезентација – македонско вино (20х500)
Непредвидени трошоци (10%)
паркинг –
1.050 ден
такси –
692 ден
апетисани – 855 ден
влезници во музеј – 400 ден

16.

ВКУПНО

предвидено потрошено
0

0
5.000
9.000
3.000
2.000
1.000
0
9.000
4.000
00
8.000
18.000
45.000
8.000
10.000

3.728
9.000
2.576
1.202
0
0
9.000
4.000
0,00
8.400
8.000
33.800
7.000
2.997

120.000

89.703

*смалениот трошок се должи на тоа што една од делегациите (Србија) не се појави на собирот.
ПРЕДЛОГ:
Овој извештај за одржаниот собир да биде поднесен на усвојување Управниот одбор на Комората

Претседател на УО на Комората
Проф. др Миле Димитровски
Подготовка: МД/ДА/СС
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%

75%

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 “.

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 “.
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.
4. КОАИ на Р.М. ги прифаќа обврските да ги изработи брошурата и анализа од доставените
презентации на сите Комори.
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.

Prevod:,MD
Zaključci sa sastanka o 03.02.2017 IIRS godina. Skopje
1. S ciljem međusobnog razumijevanja između komora, u vezi prve tacke dnevnog reda,
dodeljuјe se zadatak domaćinu Кomora ovlaštenih arhitekata i inženjera R. Makedonija da na
temelju dostavljenih prezentacije i onih koje ce se dopunski dostаviti (koji se šalje u
elektronskom obliku u roku od 15 dana) sastaviti dokument (TO SMO MI) i da kasnije taj
dokumenat distrubuira svim clanicama.
2. KOAI PM treba da objedini prezentacijе, da prevede prezenetaciju KKIP sa bugarskog
jezija и satavi elektronski oblik brošure (naziv TO SMO MI)
3. KOAI RM se zadužuje da na osnovi prezentacija izradi analizu o onome, e sto spaja, onome
sto je identicno i onome sto je razlicito i pravi posеbnost svake Komore iz regiona. Zbog
bolje preglednosti sve finasiske parametre svesti na EURO.
4. KOAI RM Ona prihvaća obveze za pripremu brošure i analiza i da prezentaciju dostavi svim
komorama.
5. Kolege iz R. Hrvatske, Republike Slovenije i R. Bugarske se zaduzuju da kontaktiraju sa
komorama arhitekata u njihovim zemljama, s obzirom na njihov pristup inicijativi za
regionalnu suradnju, zbog ujedinjavanja interesa svih inženjerskih struka.
Skopje, 03.02.2017 godine.
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ИИРС ПРОЕКТИ
Предлог членови во проектите од професионалните одделенија
на комората ОАИ

Бр.

1

Име на проектот
Унапредување на интересите
на овластените архитекти и
овластените инженери

Одговорна
Комора
Инженерска
Комора
Србија

Хармонизација на законите и
правата (со осврт кон делот
од законодавството кои се
однесува на коморското
работење)

Инженерска
Комора на
Црна Гора

Унапредување на постапките
за јавни набавки со цел да се
донесе упатство за јавни
набавки на инженерски
услуги
Инженерски образовни
квалификации и меѓусебна
еквиваленција и признавање
на инженерските овластувања
во земјите членки на ИИРС
Формирање на регионална
вредност на инженерски
услуги

Инженерска
Комора на
Словенија

6

Однос на квалитетот и
пазарната вредност на
понудените и извршени
инженерски услуги

Комора на
градежни
инженери
Хрватска

7

Перспективи на
инженерската струка и
миграцијата на инженерскиот
кадар од земјите членки на
ИИРС

Комора ОАИ
на
Република
Македонија

2

3

4

5

Комора ОАИ
на
Република
Македонија
Комора на
градежни
инженери
Хрватска

Предложени лица за проектот
од КомораОАИ, (еден од нив ќе
биде известител во проектот)
Арх – Реџеп Асани
Гра– Др Мери Цветковска
Еле – Владе Гроздановски
Маш – Бедри Беадини
Урб – Мр Жаклина Ангеловска
Љубо Сљепчевиќ
Арх – Александра Трајковска
Светослав Поповиќ
/Страхиња Трпевски
Гра – др. Петар Цветановски
Еле – Чедомир Антовски
Маш – Зоран Младеновски
Урб – нема предлог
Барбара Шкраба
Арх – Гајур Кадриу
barbara.skraba@izs.si Гра – Мр Ива Џагора
Чртомир Ремец
Еле – Влатко Стоилков
c.remec@cbsinstitut.s Маш– Катица Белческа Аризанкоска
i
Урб – нема предлог
Проф. Миле
Арх – нема предлог
Димитровски
Гра– др Ана Тромбева Гавриловска
dimil@komoraoai.mk
Еле – Слободан Томиќ
Маш – Дејан Спасков
Урб – нема предлог
Ivan Paska
Арх – Благојче Цветковски
Ivan.paska@connecto Гра – Зоран Мирчевски
project.hr
Еле – Фросина Сеизова
Маш – Љупчо Чачоски
Урб – нема предлог
Zeljko Sokolic,
Арх – нема предлог
zeljko.sokolic@geoteh Гра – Раде Лазаревски
nickistudio.hr
Елеа – Христинка Матоска
Маш
Митко Бубески
Урб–
нема предлог
НОВ ПРОЕКТ
Арх –
Предлог
Гра –
координатор:
Еле –
Б. Димитров,
Маш – Димче Галовски
blasko@komoraoai.mk Урб –
Координатор на
проектот
Горан Вукобратовиќ
goran.vukobratovic@p
roing.rs
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