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ПРОФ. Д-Р МАРИЈАНА 
ЛАЗАРЕВСКА

Главен и одговорен уредник 
на „Пресинг“

“

“

ВОВЕДНИК

 ЧЕКАЊЕ И 
НАДЕЖ
Нова година. Нови почетоци. Нови соништа. 
Нова надеж. 

Чекаме да дојде Новата година. Чекаме 
можност за нови почетоци. Чекаме простор за 
нови соништа. Чекаме нова надеж. 

На прагот на Новата година имаме можност 
да се потсетиме на успесите што сме ги 
постигнале, предизвиците со кои сме се 
соочиле, одлуките што сме ги донеле... 

Никој не може да го врати времето назад и да 
ги започне работите поинаку. Но, секој може 
да почне да работи сега и да создаде нов 
„крај“. Важен е само новиот почеток. Крајот е, 
секако, неизвесен.

Почнува нова година. Имаме можност за нови 
почетоци. 

Можеме да почнеме да работиме мудро 
и паметно. Да почнеме да се цениме и 
да се почитуваме меѓу себе! Да почнеме 
да соработуваме меѓу себе! Да почнеме 
да размислуваме за подобра иднина на 
инженерите! Да почнеме да креваме 
глас против секој оној кој не го почитува 
инженерскиот труд! Да го тргнеме црниот 
превез од очите и да почнеме да гледаме! 
Можеби ќе успееме да прогледаме. Да 
видиме дека ако бевме помудри, попаметни, 
поразумни, понесебични, поколегијални, 

немаше да ни треба ценовник за регулирање 
на минималните цени за инженерскиот труд! 

Зарем ние самите не знаеме колку чини 
нашиот труд? Но, бидејќи сме такви какви 
што сме, и бидејќи живееме и работиме 
таму кај што сме, очигледно е дека мора да 
имаме јасно нацртана црвена линија, со јасно 
дефинирани правила и услови на игра. 

Патот за да се стигне, на хартија, до 
црвената линија не беше воопшто лесен и 
едноставен. Неколку години се водеа битки, 
на различни нивоа, низ различни институции. 
А, неколегијалноста и надмудрувањата во 
нашата Комора само ја усложнија целата 
состојба. Измина тежок период исполнет со 
многу критики, но и пофалби. Имаше и многу 
дискусии, и суштински и беспредметни. 

Сепак, со правилно расудување и 
одлучување, водејќи се од желбата за 
подоброто „утре“, инженерите го усвоија 
ценовникот.   

Во годината кога го прославуваме 
15-годишниот јубилеј на Комората, се 
донесе ценовникот за инженерски услуги!
Историски успех за сите инженери. Победа 
на правдата. Крај на обезвреднувањето на 
трудот кое инженерите го чувствуваа на 
своја кожа години наназад. Искрени честитки 
и благодарност до сите оние кои упорно и 
пожртвувано работеа на ценовникот.

Со чесна работа до заслужена победа! Вреди 
да се прослави!

Велат дека целата човечка мудрост 
може да се опише само со два збора – 
чекање и надеж. Дочекавме ценовник 
за високоградба. Да се надеваме дека 
правилно ќе се применува и дека ќе 
го зголеми мотивот на инженерите за 
успешна и квалитетна реализација на голем 
број градежни објекти! За ценовник за 
нискоградба, останува да почекаме. 

Нека ни е среќна Новата 2023 година! 

ПРЕСИНГ
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На покана на Инженерската комора на 
Црна Гора – Стручна комора на машински 

инженери, Комората на овластени архитекти 
и овластени инженери учествуваше со двајца 

претставници: проф. д-р Даме Димитровски, 
раководител на Одделението на машински 
инженери и претседавачот на Собранието на 
Комората, Димче Галовски, дипл. маш. инж.

14-ТИ ДЕНОВИ НА 
ИНЖЕНЕРИТЕ ПО 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
ВО ХРВАТСКА 
На покана на Хрватската комора на 
електроинженери, делегација од КОАИ 
предводена од раководителот на Одделението 
за електротехника учествуваше на настанот 14-
ти Денови на електроинженерите кој се одржа 
од 29.9. до 1.10.2022 година.

На свеченото отворање на настанот се 
обрати и раководителот на Одделението 
за електротехника при Комората, Владе 
Гроздановски, а на настанот како претставници 
од Комората беа присутни и: Владко Тодоровски, 
поранешен раководител на Одделението на 

инженери по електротехника во Комората и 
Драгица Устапетрова Атанасова, делегат во 
Собранието на Комората од Одделението на 
инженери по електротехника.

Покрај стручните дискусии на тркалезните 
маси и билатералните средби, се дискутираше 
на актуелни теми како воведување на БИМ 
технологија, континуирано образование, 
меѓусебно признавање на овластување и 
меѓународна размена.

Меѓународниот стручен собир 
од областа на климатизација, 
греење и ладење - „energija+“ 
се одржа на 15 и 16 септември 
2022 година, во Подгорица. 
Стручниот собир претставуваше 
можност за собирање и размена 
на знаења, искуства и мислења 
на сите кои професионално 
се занимаваат со технологија 
за климатизација, греење и 
ладење. 

МЕЃУНАРОДЕН СТРУЧЕН СОБИР ОД 
ОБЛАСТА НА КЛИМАТИЗАЦИЈА, 
ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ - „ENERGIJA+“ 
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ПРЕДАВАЊЕ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ 
ВО КОНЦЕПТОТ НА ПАМЕТЕН ГРАД 
На 30 септември 2022 година, во просториите 
на Комората, се одржа стручно предавање на 
тема „Осветлување во концептот на паметен 
град“. Собирот го поздравија: Мицко Чадиноски  –  
претставник на Одделението на електроинженери 

при Комората, Воислав Радовиќ  –  регионален 
менаџер на Signify за централен Балкан и Наташа 
Димовска – генерален менаџер на компанијата 
Винт која е овластен дистрибутер на Philips 
Lighting за нашата земја.

ПРЕДАВАЊЕ 
НА ТЕМА 
„МОДЕРНИЗАЦИЈА 
НА ЖЕЛЕЗНИЦИ“ 
На 6 октомври 2022 година, во салата 
за конференции на Комората, се одржа 
предавање на тема „Модернизација и 
реконструкција на пругата Белград – 
Будимпешта“ на територијата на Република 
Србија-ЕТЦС-ниво 2 (European Train Operation 
Control System). 

Предавањето го одржа инженер Милан 
Јанкулоски, надзорен инженер за сигнално-
сигурносните постројки на железницата 
потенцирајки го добриот пример за соработка 
со двете водечки кинески компании од областа 
на сигналните и телекомуникациските системи: 
CRSC и HUAWEI.

7
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 
АЛУКОНИГШТАЛ 
SCHÜCO 
На 13 октомври 2022 година, во просториите 
на Комората се одржа презентација на 
Алуконигштал Schüco. Со воведен збор, 
настанот го отвори Бранко Димовски – менаџер 
на продажби во Алуконигштал, претставништво 
Скопје. Презентацијата ја спроведе архитект 
Ивана Цимешиќ.

Спроведената презентација беше на тема 
„Schüco Panorama Design-новиот начин на 
застаклување”. Првиот дел беше општа 
дискусија, интересна за ахитекти-улогата на 
застаклувањето во модерната архитектура 
и краток вовед во проектирањето на 
стаклени висечки фасади. Во вториот дел беа 
претставени продукти од системите на Schüco 
кои овозможуваат максимално застаклување со 
минимална видлива конструкција.

СРЕДБА ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ ПОМЕЃУ 
ГЕРМАНСКИ И МАКЕДОНСКИ 
ИНСТИТУЦИИ И КОМПАНИИ 

На 13 октомври 2022 година, во организација 
на делегација на германското стопанство во 
Северна Македонија (GIZ), во хотел Мериот 
во Скопје, се одржа средба за вмрежување 
помеѓу германски и македонски институции и 
компании.

Средбата ја отворија амбасадорката на 
Република Германија –  Н.Е. Анке Холштајн, 
министерот за образование –  Јетон Шаќири, 
како и заменик-министерката за животна 
средина – Христина Оџаклиеска. Од 
Канцеларијата на делегацијата на германското 
стопанство говореа за бизнис климата во 
Македонија и проблемите со кои се соочуваат 
во Македонија, но и глобално. Покрај тоа, пред 
присутните беше претставена програмата за 
стипендирање на млади професионалци.
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ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА 
„ГРАДЕЖНА ФИЗИКА – ОСНОВА НА 
ЕНЕРГЕТСК А ЕФИКАСНОСТ НА ЗГРАДИ“

На 20 октомври 2022 година во 
конференциската сала на Комората 

беше промовирана книгата на д-р Петар 
Николовски, „Градежна физика – Основа 
на енергетска ефикасност на згради”, каде 
што како издавач се јавува Комората на 
овластени архитекти и овластени инженери. На 

промоцијата беа присутни и рецензентите на 
книгата: проф. д-р Александар Рајиќ од Белград, 
Република Србија и проф. д-р инж. Димитар 
Назарски од Софија, Република Бугарија. 
Поздравен говор на отворањето на настанот 
даде претседателката на Комората, 
м -р Кристинка Радевски.

9
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ТРКАЛЕЗНА МАСА НА 
ТЕМА „ОДРЖЛИВИ 
ЕНЕРГЕТСКИ ВЕШТИНИ ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО“

На 20 октомври 2022 година, во 
хотелот „Александар Палас“ во 
Скопје, во рамките на проектот 
„SEEtheSkills” се одржа тркалезна 
маса на тема: „Идентификување 
на потребните енергетски 
вештини за постигнување на 
целите на зелената агенда“, на 
која професионалните здруженија 
и асоцијации дискутираа за 
најбараните знаења и вештини 
со цел подигнување на свеста за 
зелената агенда. 

На тркалезната маса во име 
на Комората на овластени 
архитекти и овластени инженери 
присуствуваше Нада Брајковска, 
дипл. маш. инж., раководителка 
на Одделението за енергетска 
ефикасност.

На 20 октомври 2022 година, градот 
Скопје беше домаќин на регионалната 
конференција Autodesk Digital Transformation 
Day Skopje 2022, каде што експерти и 
професионалци преку лични искуства 
презентираа што е ново во светот на БИМ 
и на кој начин БИМ го менува светот околу 
нас, работејќи посигурно, поедноставно и 
побрзо! Комората, како активен поддржувач 
на настанот имаше средба со странски 
експерти од полето на БИМ технологиите 
при што беа договорени серија на 
активности за оваа тематика за периодот кој 
следи.

БИМ ТЕХНОЛОГИИ – AUTODESK DIGITAL 
TRANSFORMATION DAY, SKOPJE 2022
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Во организација на здружението „Македонски 
комитет за големи брани (ЗМКГБ)“ на 21 и 
22.10.2022 година во хотел Оаза, Штип се одржа 
Втората конференција за хидројаловишта. 
Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери ја поддржа оваа конференција. 
Инженерот Александар Јанев, претставник на 
Одделението на градежни инженери, во име на 
претседателката и на Управниот одбор се обрати 
пред присутните на отворањето на собирот.

ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЈА 
ЗА ХИДРОЈАЛОВИШТА

ОБУКА НА ТЕМА „СТАБИЛИЗАЦИЈА НА 
КОСИНИ И КОНТРОЛА НА ЕРОЗИЈА ЗА 
ОДРЖЛИВА ГЕОТЕХНИКА“

На 1 ноември 2022 година, во просториите 
на Комората на овластени архитекти и 

овластени инженери, во организација на 
Одделението на инженери по геотехника 
беше спроведена активноста „Геотехнички 
денови во Комората”, оваа година во форма 
на еднодневна обука/стручно предавање на 
тема „Стабилизација на косини и контрола на 
ерозија за одржлива геотехника”. 

Раководителот на Одделението на инженери 
по геотехника, проф. д-р Јосиф Јосифовски, 
ги поздрави присутните, ја образложи целта 
на обуката и ги претстави предавачите: проф. 
д-р Слободан Б. Мицковски и д-р Алехандро 
Г. Ољаури од Каледониан Универзитетот 
во Глазгов, Катедрата за градежништво и 
управување со животната средина, Шкотска, 
Обединето Кралство.
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БИМ ОБУКА – ИСКУСТВА ОД СЛОВЕНИЈА 

ВТОР МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА ПАТИШТА 

На 2 ноември 2022 година, во просториите на 
Комората се одржа предавање за примената на 
БИМ технологијата во Словенија. Предавањето 
на двајцата експерти беше фокусирано на 
искуствата од имплементација на БИМ во 
Словенија и во регионот на Западен Балкан, 

На 3 и 4 ноември 2022 година, во Скопје се 
одржа Вториот конгрес за патишта – 2022 
во организација на Друштвото за патишта на 
Република Македонија (ДПМ), а со поддршка од 
Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери.

со практична презентација за употреба на 
конкретни БИМ алатки, вклучително и алатки 
кои се софтверски разработени од CGS Labs. 
Компанијата CGS Labs работи на развој на 
БИМ софтвери во областите на патната и 
железничката инфраструктура.

Собирот беше одлична можност за размена 
на позитивни искуства и знаења, на него 
присуствуваа повеќе од 350 учесници од 16 
земји во Европа и од Македонија, со повеќе од 
60 научни трудови.
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СРЕДБА СО КОМОРАТА ЗА АРХИТЕКТУРА И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА СЛОВЕНИЈА
На 7 ноември 2022 година, остварена е средба 
со претставници на Комората за архитектура 
и урбанистичко планирање на Р. Словенија 
(ЗАПС) за првпат, а по повеќегодишни обиди 
од страна на КОАИ. На средбата присуствуваа: 
претседателката на Комората – Кристинка 
Радевски, раководителот на Одделението 
– Веселинка Герасимова Петровска, како 
и Тања Франц – член на Одделението која 
истовремено е и претседателка на Словенското 
друштво во Битола. Претседателот на ЗАПС, 
Томаж Кристоф, како домаќин на средбата, 
во пријателска и неформална атмосфера го 
изрази своето задоволство за пројавената 
иницијатива за соработка со колегите од 
Македонија. На средбата беше дискутирано за 
формата на соработка на двете комори, пред сѐ 
потпишување на меморандум за соработка на 
двете институции кој е во фаза на подготовка. 
Дополнително, разменети се искуства за 
позицијата на професијата архитект во двете 
држави и договорено е интензивирање на 
соработката следната година. Упатена е покана 
до колегите од Словенија за возвратна посета 
со организирање на стручно предавање од 

страна на реномирани архитекти во тековнава 
година, но заради веќе дефинирани активности 
на Комората за архитектура и урбанистичко 
планирање на Словенија (ЗАПС), истата ќе биде 
реализирана на почетокот на идната година.

ОБНОВУВАЊЕ НА ИНЖЕНЕРСКАТА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА РЕГИОНАЛНА 
СОРАБОТКА – ИИРС
На покана на претседателот на IZS 

(Инженерската зборница на Словенија), 
во периодот од 8 до 9 ноември се одржа 
средба на претседателите на Коморите од: 
Македонија, Србија, Хрватска и Црна Гора. 
Целта на средбата беше обновување на ИИРС 
– Инженерската иницијатива за регионална 
соработка на коморите во регионот, активност 
која извесен период беше во застој, пред сѐ 
поради пандемискиот период. Тема на дискусија 
беа заеднички состојби во струката по однос 
на дигитализација на процесите во градбата со 
акцент на примената на БИМ, 
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еврокодовите, примената и искуствата, како и 
законодавството и легислативата во струката, 

особоно во насока на регулација на струката. 
На средбата беше договорена динамика за 
активности кои ќе следат идната година. Првата 
наредна средба ќе биде одржана во Скопје, во 

организација на нашата Комора на актуелна 
тема „Имплементација на еврокодови“. Втората 
средба е планирана да биде одржана во 
организација на инженерската Комора на Црна 
Гора на тема „Дигиталните трансформации во 
градежништвото и БИМ“.  

SHARE SKOPJE, 2022
Меѓународниот форум за архитектура и 
инженерство SHARE го прослави своето 
петто издание во Скопје со фокус кон 
иднината на просторите за живеење и работа.

Форумот SHARE Скопје 2022 се одржа на 15 
ноември во Македонската филхармонија и е 
организиран од SHARE Architects, најголемата 
мрежа посветена на професионалците во 
архитектурата во Централна и Југоисточна Европа. 

Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери и Асоцијацијата на архитекти на 
Северна Македонија беа поддржувачи на 
настанот, а почесно обраќање на настанот имаше 
претседателката на Комората,  
м-р Кристинка Радевски.
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ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АСЕ 
(ARCHITECTS’ COUNCIL OF EUROPE)  
ЗА 2022 ГОДИНА 
На покана на претседателката на ACE,  
Рут Шагман, на Второто годишно собрание 
на АСЕ за 2022 година, што се одржа во 
Брисел на 24 и 25 ноември, присуствуваа 
претседателката на Комората, Кристинка 
Радевски и раководителката на  
Одделението на архитекти во Комората, 
Веселинка Герасимова-Петровска.  
На настанот беше најавено пристапувањето 
на Комората на овластени архитекти и 
овластени инженери преку своето Одделение 
за архитектура во АСЕ – најголемото 
архитектонско семејство на Европа, во април 
2023 година.
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СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ ОД 
LEGRAND 
На 30 ноември 2022 година, во големата сала на Комората ОАИ се 
одржa стручно предавање од компанијата Legrand. Присутните, во името 
на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, ги поздрави 
Владе Гроздановски, раководител на Одделението на електроинженери.

Предавањето беше составено од два дела, и тоа: Legrand интегрирани 
решениjа, стандарди и насоки за дизајнирање на Дата центар 
и Софтверски алатки за димензионирање трафостаница, ормари и 
шински развод за Дата центар. Содржините ги презентираа: Бојан 
Јанковиќ (Head of business development Zone CEE) и Владимир Карановиќ 
(East BALKAN Tech support Manager) од Legrand.

СОСТАНОК ЗА ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
По иницијатива на Одделението на урбанисти 
и планери, а во соработка со Одделението 
на архитекти, на 1 декември 2022 година, во 
просториите на Комората се одржа работен 
состанок со претставници на ресорното 
министерство и Агенцијата за 
катастар на недвижности. Темата 
на работниот состанок беше 
формулирана по многубројните 
укажувања на архитектите и 
планерите во врска со користењето на 
системите со кои управува Агенцијата 
за катастар на недвижности, а 
се поврзани со постапките за 
урбанистичко планирање. Особен 
фокус беше ставен на графичкиот 
регистар на градежно земјиште 

(ГРГЗ). Од страна на членовите на Комората беа 
изложени предизвиците со кои се соочуваат во 
процесот на урбанистичко планирање, поврзани 
со системот на ГРГЗ. 
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Меморандумот за соработка го потпишаа:  
м-р Кристинка Радевски – претседателка на Комората 
на овластени архитекти и овластени инженери и  
м-р Никола Рибароски – претседател на Комората на 
трговски друштва за геодетски работи.

СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА 
„ПРИНЦИПИ НА ПАСИВНАТА 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА“
На 7 декември 2022 година во просториите 
на Комората, се одржа стручно предавање на 
тема „Принципи на пасивната противпожарна 
заштита“. На предавањето беа презентирани 
темите: „Теоретски принципи на пасивната 
противпожарна заштита“ и „Материјали и 
технологии за пасивната противпожарна 
заштита“. Собирот го отвори м-р Кристинка 

Радевски, претседателка на Комората на 
овластени архитекти и овластени инженери. 
Во своето обраќање ги поздрави присутните, 
ја афирмираше заложбата на Комората за 
унапредување на противпожарната заштита на 
објекти и информираше за работата на Стручната 
комисија за ревизија на регулативата за пожарна 
безбедност која работи во рамките на Комората.

Презентациите ги изнесоа: проф. д-р Мери Цветковска, Градежен факултет – Скопје и Блажен Зотовски – 
советник за сува градба во КНАУФ кои, воедно, ја модерираа дискусијата на присутните поврзана со темата.

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА  
СОРАБОТКА СО КОМОРАТА НА ТРГОВСКИ 
ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
На 13.12.2022 година, во просториите на 
Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери, беше потпишан меморандум за 
соработка со Комората на трговски друштва 
за геодетски работи. Со овој меморандум се 
официјализираше соработката помеѓу овие 
две комори и се утврдија начелата за заемни 
активности во насока на соработка, размена на 
искуства и заемна поддршка во неколку сегменти 
кои се однесуваат на делови од Законот за 
градење, Законот за катастар на недвижности, 
Законот за геодетска дејност и во деловите на 
подзаконските акти како правилници, ценовници 
и слично, во кои членките на двете комори имаат 
заеднички допирни точки.
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На 15 декември 2022 година, се одржа Бизнис 
форум за можностите и предизвиците за 
развој на приватниот сектор во услови на 
криза, како дел од проектот на УНДП, на кој 
присуствуваше м-р Кристинка Радевски, 
претседателка на Комората на овластени 
архитекти и овластени инженери.  

Во рамките на панел сесијата за Технологија, 
иновации и стручна работна сила –  предуслов 
за закрепнување, развој на економијата и 
градење отпорност на кризи учествуваше и 
претседателката на Комората на овластени 
архитекти и овластени инженери, 
м-р Кристинка Радевски.

БИЗНИС ФОРУМ И 
ОТВОРЕН ДИЈАЛОГ

ПРВА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧЕН ИСПИТ ОД ОБЛАСТА НА 
УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ
Со Законот за урбанистичко планирање 
од февруари 2020 година се воведува 
полагање на стручен испит како услов за 
стекнување на овластување од областа на 
урбанистичкото планирање.

По донесувањето на Правилникот за 
начинот за спроведување на стручниот 
испит од областа на урбанистичкото 
планирање од Министерството за транспорт 
и врски (Сл. весник на РСМ бр. 219/22, од 
12.10.2022), формирањето на Комисијата за 
полагање на стручниот испит од министерот 
за транспорт и врски, број 02-6486/1 од 
30.11.2022 и донесувањето на упатството 
за работа на Комисијата за полагање на 
стручен испит од областа на урбанистичкото 
планирање од Управниот одбор на Комората 
со број 01-1230/1 од 6.12.2022, Комората на 
овластени архитекти и овластени инженери 
во соработка со Министерството за 
транспорт и врски ја закажа првата испитна 

сесија за новите апликанти за стекнување со 
овластување од областа на урбанистичкото 
планирање.

Оваа прва испитна сесија е закажана за 22 
декември 2022 во просториите на Комората, а 
на веб-страницата на Комората и надлежното 
министерство беа објавени сите испитни 
прашања и програмата за полагање на 
стручниот испит, и тоа: општ дел со прописи 
од области релевантни за урбанистичкото 
планирање и посебен дел со прописи од 
областа на урбанистичкото планирање.
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ЦЕНОВНИК ЗА ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ 
ЗА ВИСОКОГРАДБА 
Како резултат на долгогодишните напори и вложен 
труд на сите тела и органи на Комората на овластени 
архитекти и овластени инженери од основањето до 
денес, на 1 декември 2022 година во Службен весник 
на РСМ бр. 259 е објавен ценовникот за инженерски 
услуги –  ценовник за  висината на минималниот 
надоместок на услугите на овластените 
архитекти и овластените инженери во областа на 
високоградбата.

Со овој Ценовник се пропишува висината на 
минималниот надомест за извршените архитектонски 
и инженерски услуги од страна на овластените 
архитекти и овластените инженери, 
учесници во активностите, во обем 
предвиден со Законот за градење и 
подзаконските акти кои 
произлегуваат од него. 

Ценовникот се 
однесува на услугите 
кои ги наплаќаат 
физичките и правните 
лица, регистрирани за 
вршење на дејности 
за архитектонски и 
инженерски услуги, 
како севкупен трошок за 
услугите на лиценцираниот 
правен субјект, а се 
засметува врз основа 
на просечната цена на 
изградба за m² и вкупната 
инвестициона градежна 
вредност како вредност на градежните, градежно-
занатските, инсталатерските работи и опрема, 
согласно расположливите податоци од Статистичкиот 
годишник на Државниот завод за статистика 
на Република Северна Македонија. Висината 
на минималниот надоместок за извршешените 
инженерски услуги, согласно класите на намени, 
е дадена во табели, претставени како прилози на 
ценовникот.

Во надлежност на Управниот одбор на Комората 
е формирањето Комисија за спроведување 
на ценовникот која ќе го надгледува неговото 
спроведување. Комисијата ќе биде задолжена да 
работи согласно постојните законски прописи и 
ингеренции, а по дадени упатства од Управниот одбор 
на Комората. 

ЦЕНОВНИКОТ Е ОБЈАВЕН НА ВЕБ 
СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА.

архитекти и овластените инженери, архитекти и овластените инженери, 
учесници во активностите, во обем 
предвиден со Законот за градење и 

архитекти и овластените инженери, 
учесници во активностите, во обем 
предвиден со Законот за градење и 
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ЦЕНОВНИК ЗА 
ИНЖЕНЕРСКИ 
УСЛУГИ
Основа за формирањето на Комората на 
овластени архитекти и овластени инженери 
како самостојна, професионална, непрофитна 
и независна организација, со својство на 
правно лице е да ги застапува, усогласува и 
заштитува интересите на овластените архитекти 
и овластените инженери, а истовремено да 
ги заштитува интересите на трети лица при 
вршењето на работата на овластените архитекти 
и овластените инженери.

Член 3 од Статутот на Комората недвомислено 
укажува на целта за нејзиното формирање и 
јасно ги посочува основните начела за нејзино 
дејствување. На ова се темелат носечките 
столбови врз кои се потпира работата 
на Комората, а секогаш и во континуитет 
претставуваат приоритетни задачи на секое 
следно раководство. Затоа, би сакала да го 
цитирам првиот претседател на Комората, со 
извадок од монографијата по повод 10 години 
од постоењето на оваа организација:

„Мојот фокус и интерес на фелата, 
воопшто, беше и изготвувањето 
тарифник за минимални цени, 
предвиден со Законот за градење. Оваа 
законска обврска беше приоритет за 
мене како претседател на Комората, 
која сметав дека многу ќе го подобри 
статусот на инженерите и квалитетот, 
воопшто. Формиравме тело со 
претставници од сите одделенија 
за да се работи на документот при 
што беа користени искуствата од 
најразвиените земји со најдолг стаж 
на примена на вакви тарифници, како 
што е Германија со нивниот познат 
ценовник – ХОАИ. Го изготвивме 
документот, го презентиравме на 
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расправа и го доставивме на увид 
во Министерството за транспорт 
и врски, кое требаше да даде 
согласност за негово усвојување. 
Оттогаш (2010 – 2011 година) немаме 
никаква реакција и одговор. Инаку, 
на тогашниот министер за транспорт 
и врски му беше образложен 
концептот, принципот и структурата 
на тарифникот. Тој лично даде 
поддршка на целокупната идеја 
затоа што со тарифникот се 
регулира речиси сè. Според 
тарифникот, се работеа проекти 
според инвестициона вредност. 
Врз таа база се пресметува и 
данокот, но и надоместоците што 
треба да ги добијат сите инженери 
по струка (процентуално учество). 
Се направија и посебни печати со 
ознаки и категории за евидентирање 
во Управата за приходи, со цел да 
бидеме дел од тој даночен систем. 
Но, за жал, сè уште чекаме одговор 
на ова наше проследено решение 
и ден-денес ова е единствената 
комора во Македонија која сè уште 
нема свој тарифник за услугите 
што ги дава, а тоа се: проектирање, 
ревизија и надзор.“
проф. д-р. Страхиња Трпевски, прв 
претседател на КОАИ (2008 – 2012)

Обидите за подготовка на еден таков 
документ датираат одамна пред да биде 
конституирана Комората, уште во рамките 
на работењето на ААМ. Но, поинтензивна 
работа на таа тема, Комората отпочнува 
набргу по нејзиното „застанување на нозе“, 
околу 2010 година. Во мандатниот период 
на претходното раководство што траеше 
од 2016 до 2021 година, работната група 
која напорно работеше на овој сложен 
документ конечно успеа да ги усогласи 
ставовите на сите одделенија и во ноември 

2018 година Собранието на Комората го 
изгласа тарифникот. Конечната согласност 
од надлежното министерство беше основа за 
финална верификација на ценовникот, свечен 
чин со кој на 19 ноември оваа година, делегатите 
на Собранието на Комората го легитимираа овој 
историски документ. Со тоа се заокружува еден 
дел од процесите, со кои ние како Комора сме 
задолжени да обезбедиме што подобри услови 
за работа и живот на сите нас, инженерите.

И понатаму, во фокусот на работењето на 
Комората е ценовникот. Но, јас нема да 
зборувам како се создаваше, ни за историјата 
поврзана со него, ниту, пак, за нашите внатрешни 
борби, несогласувања, гласања, убедувања 
и надмудрувања, секој од нас го „носи својот 
крст“ на свој начин. Сакам да кажам дека 
и покрај сѐ, цврсто верувам дека сите ние 
тргнавме заедно на овој пат со една единствена 
цел: да направиме сѐ што е во наша моќ за 
да го подигнеме дигнитетот на инженерот. 

Основа за формирањето на 
Комората на овластени архитекти и 
овластени инженери како самостојна, 
професионална, непрофитна и 
независна организација, со својство 
на правно лице е да ги застапува, 
усогласува и заштитува интересите на 
овластените архитекти и овластените 
инженери, а истовремено да ги 
заштитува интересите на трети 
лица при вршењето на работата на 
овластените архитекти и овластените 
инженери.

ПРЕСИНГ
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За инженерот од кое било 
професионално одделение, а 
нив ги има 12 во Комората и без 
кое било од нив, нашите градби 
не се комплетни. За инженерот 
кој е седнат на проектантското 
биро, па проектира или врши 
ревизија до зори; или инженерот 
кој е на градилиште, работи во 
јама и подготвува подземни 
гаражи кои се 4 нивоа под земја; 
или инженерот кој е на автопат, 

со шлемот на главата на лето на 
температура од + 40 степени или 
на зима на – 20 степени. И нашите 
колеги инженери вработени по 
јавните институции се нашата 
фела, нивните канцелариски 
борби се еднакво тешки и мачни.

Несомнено е дека ценовникот 
за висината на минималниот 
надомест за извршените 
архитектонски и инженерски 
услуги од страна на овластените 
архитекти и овластените 
инженери, претставува клучниот 
документ кој треба да обезбеди 
достојна и правична валоризација 
на инженерскиот труд. Еден 
вака комплексен документ кој 
интердисциплинарно ги поврзува 
сите инженерски професии, 
секогаш треба да биде предмет 
на надградба, унапредување и 
усогласување со современите 
текови во инженерството не само 
кај нас, туку и во светски рамки. 
Следно што ќе се направи во 

ЗА ИНЖЕНЕРОТ 
КОЈ Е СЕДНАТ НА 
ПРОЕКТАНТСКОТО 
БИРО, ПА 
ПРОЕКТИРА ИЛИ 
ВРШИ РЕВИЗИЈА 
ДО ЗОРИ; ИЛИ 
ИНЖЕНЕРОТ КОЈ Е 
НА ГРАДИЛИШТЕ, 
РАБОТИ ВО ЈАМА 
И ПОДГОТВУВА 
ПОДЗЕМНИ 
ГАРАЖИ КОИ СЕ 4 
НИВОА ПОД ЗЕМЈА; 
ИЛИ ИНЖЕНЕРОТ 
КОЈ Е НА АВТОПАТ, 
СО ШЛЕМОТ НА 
ГЛАВАТА НА ЛЕТО 
НА ТЕМПЕРАТУРА 
ОД + 40 СТЕПЕНИ 
ИЛИ НА ЗИМА НА 
– 20 СТЕПЕНИ. И 
НАШИТЕ КОЛЕГИ 
ИНЖЕНЕРИ 
ВРАБОТЕНИ 
ПО ЈАВНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ 
СЕ НАШАТА 
ФЕЛА, НИВНИТЕ 
КАНЦЕЛАРИСКИ 
БОРБИ СЕ ЕДНАКВО 
ТЕШКИ И МАЧНИ.

И покрај сѐ, цврсто 
верувам дека сите 
ние тргнавме заедно 
на овој пат со една 
единствена цел: да 
направиме сѐ што е 
во наша моќ за да го 
подигнеме дигнитетот 
на инженерот. 
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најкраток рок е нацрт-текстот за ценовник 
за нискоградба и линиски инфраструктурни 
објекти, објекти кои, пак, се од особено 
значење за државата. На тој начин ќе се 
заокружи процесот на донесување на акти 
кои ќе ги регулираат состојбите за сите класи 
на градби согласно законската регулатива.

Уште поважна е нашата задача за 
изготвување на предлог-начин за контрола 
за спроведување на овие акти по нивното 
донесување. Механизмот за контрола и 
санкција е неизоставен и нужно неопходен 
за секоја регулатива да биде комплетна и 
одржлива.

Унитарната улога на Комората во 
обединувањето на сите 12 професионални 
одделенија, од една страна претставува 
огромен товар и создава потешкотии во 
процесот на работење и раководење. 
Но, од друга страна, пак, токму тоа ја 
потенцира позицијата на Комората и моќта 
на единството, особено кога е неопходна 
критична маса за воспоставување на релации 
со законодавецот. И така треба и да остане 
– единствена, моќна и уште поуспешна. 
Веројатно нашата Комора е ретка, можеби 
и единствена со ваква организациска 
поставеност. Несогласувањата меѓу струките 
се разбирливи, но клучно е прашањето: која 
е целта на спротивставеноста? Прогресија 
на цела струка или ситни интереси на мала 
група луѓе? Времето ќе покаже.

Но, најважно е да се почне однекаде! Без 
исклучок, првиот чекор е најтежок. Нам ни 
припадна честа и привилегијата да бидеме 
дел од од историскиот момент и свечениот 
чин за да го верификуваме овој документ. И 
токму тука сакам да им се заблагодарам и да 

им честитам на сите колеги кои сите овие години 
наназад работеа на изготвувањето на овој толку 
посакуван и очекуван документ, документот од 
кој сите ние очекуваме подобро утре за нас.

ЕНДИ ГРОУВ, ЕДЕН ОД 
НАЈУСПЕШНИТЕ ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОРИ НА INTEL 
CORPORATION, РЕКОЛ: 
„ГРЕШКИТЕ ПРАВИ ГИ ШТО 
ПОБРГУ ЗАТОА ШТО КОЛКУ 
ПОБРГУ ГИ НАПРАВИШ, 
ТОЛКУ ПОБРГУ ЌЕ НАУЧИШ, 
ЌЕ ПОРАСНЕШ И ЌЕ 
НАПРЕДУВАШ.“ ЗАТОА, ДА 
ЈА ДАДЕМЕ ШАНСАТА НИЗ 
ПРИМЕНА НА ЦЕНОВНИКОТ ДА 
ГИ НАЈДЕМЕ ГРЕШКИТЕ И ШТО 
ПОБРГУ ДА ГИ ОТСТРАНИМЕ 
ЗА ДА ЗАЧЕКОРИМЕ НАПРЕД 
СО ПОКРУПНИ ЧЕКОРИ КОН 
ПОВИСОКИ ЦЕЛИ.

8000 НАШИ ЧЛЕНОВИ НАДВОР 
НА ТЕРЕН ГО ОЧЕКУВААТ ТОА ОД 
НАС!

м-р Кристинка Радевски,
претседателка на Комората

ПРЕСИНГ
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ДОБАР РАБОТНИК Е 
ЦЕНЕТ РАБОТНИК И ЗАТОА 
СТРЕМЕЖОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА 
РАБОТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И 
АРХИТЕКТИТЕ Е ПРИМАРЕН 
ФОКУС ПРЕКУ ДОНЕСУВАЊЕ 
НА РЕГУЛАТИВА СО КОЈА ТРЕБА 
ДА ОБЕЗБЕДИМЕ ДОСТОЈНА И 
ПРАВИЧНА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА 
ИНЖЕНЕРСКИОТ ТРУД.
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Почитувани,

Да се биде архитект и инженер, значи да се живее со мислата и 
идејата за создавање на трајни вредности во општеството.  

Оваа професија е јавна и придонесот што го даваме за 
сегашните и идните генерации, нѐ обврзува да го понудиме сето 
наше знаење и искуство.  

Но, за да имаме успешни дела, мора да имаме квалитетни кадри 
и добри услови за работа.

Како архитект, добро ми се познати предизвиците со кои се 
соочуваат моите колеги инженери и архитекти, предизвици со 
кои јас сум се соочувал во практиката и со кои се соочувам и 
денеска како министер за транспорт и врски.

Мој императив бил и ќе биде унапредување и подигнување на 
квалитетот на професијата, првенствено преку зачувување на 
дигнитетот на инженерите од сите области.

Добар работник е ценет работник и затоа стремежот за 
обезбедување подобри услови за работа на инженерите и 
архитектите е примарен фокус преку донесување на регулатива 
со која треба да обезбедиме достојна и правична валоризација 
на инженерскиот труд.

Токму во таа насока беше иницијативата, па потоа и 
изготвувањето и донесувањето на ценовникот за висината 
на минималниот надомест за извршените архитектонски и 
инженерски услуги. Во овој момент тој претставува клучен 
документ со кој заокружуваме еден процес со кој сите ние, а 
секако преку Комората на овластени инженери и архитекти сме 
обврзани да обезбедиме подобри услови за работа за сите нас, 
инженерите.

Оваа 2023 година ја посветивме токму на подигнувањето на 
стандардите за работа на оваа дејност.

Истовремено ги следиме сите технолошки достигнувања и се 
трудиме да ги искористиме предностите што се нудат заради 
унапредувањето и усогласувањето со современите текови во 
инженерството, особено сега кога ги започнуваме преговорите 
со Европската Унија и претендираме да станеме полноправна 
членка.

Програмските определби на Владата ги нотираат потребата и 
неопходноста од континуирано вложување во инфраструктурата, 
а како би се одвивал целиот тој процес без значајниот 
професионален придонес на нашите инженери.

Затоа, наша обврска е да работиме посветено во подобрувањето 
на условите за работа и подигнувањето на достоинството 
на професијата, верувам дека сме на вистинскиот пат за да 
создадеме едно развиено општество, модерна инфраструктура 
со влогот на вредните инженери и архитекти.

Со почит,
Благој Бочварски

Мој императив 
бил и ќе биде 
унапредување 
и подигнување 
на квалитетот 
на професијата, 
првенствено 
преку 
зачувување на 
дигнитетот на 
инженерите од 
сите области.

ПРЕСИНГ
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По оформувањето на Собранието на КОАИ 
во периодот 202 1 – 2025 година, а со тоа и 
конституирањето на раководните структури 
на УО, во овој период изготвен е план за 
работењето на КОАИ. Програмската определба 
на Одделението на архитекти како составен 
дел на програмата за работа на КОАИ е 
реализирањето на следните цели:

АФИРМИРАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКАТА 
ПРОФЕСИЈА;

ПОДИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ 
НА АРХИТЕКТОНСКИТЕ УСЛУГИ ВО 
ДРЖАВАТА;

РАЗМЕНА НА ПОЗИТИВНИ ПРАКТИКИ ВО 
ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО;

ВАЛОРИЗИРАЊЕ НА ТРУДОТ НА 
АРХИТЕКТИТЕ;

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО;

ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА СО 
СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ЗЕМЈАТА И 
СТРАНСТВО.

Клучна и стратешка задача на Одделението 
на архитекти беше да се обезбедат контакти 
и да се договорат средби со претставници на 
МТВ за презентација на предлог-тарифникот 
за инженерските услуги од областа на 
високоградбата. Времето детерминирано 

за презентација, повратните информации 
и нивната имплементација по предлог-
тарифникот за инженерските услуги 
од областа на високоградбата, беше 
планирано да биде максимум шест месеци 
од назначувањето на новите раководни 
структури на КОАИ.

Водејќи се од поставените рокови за 
донесувањето на предлог-тарифникот 
за инженерските услуги од областа на 
високоградбата, беше планирано истиот да ги 
помине сите формално-правни постапки во 
првиот квартал од 2022 година. За вториот 
квартал, Одделението на архитекти заедно 
со останатите одделенија планираше да 
направи подготовки за начинот на едукација 
во примената на ценовникот. Во третиот и 
четвртиот квартал беше планирано да се 
спроведат обуки за примена на тарифникот/
ценовникот за сите засегнати страни (единици 
на локална самоуправа, Стопанска комора, 
надлежни органи и сл.). Дополнително, 
планирано е Одделението да води регистар 
на недостатоци на донесениот тарифник/
ценовник, што ќе произлезат пред сè од 
неговата примена и истиот ќе биде сумиран 
во Годишниот извештај за работа на 
Одделението.

Секако, реализирањето на овие активности 
следи во идната 2023 година, а по 
објавувањето на ценовникот за висината на 
минималниот надомест на инженерски услуги 
на овластените архитекти и овластените 
инженери од областа на високоградбата на 
1.12.2022 година во Службен весник на РСМ .

✓

✓

✓

✓

✓

✓

По оформувањето на Собранието на КОАИ 
за презентација, повратните информации 
и нивната имплементација по предлог-
тарифникот за инженерските услуги 
од областа на високоградбата, беше 
планирано да биде максимум шест месеци 
од назначувањето на новите раководни 

ХРОНОЛОШКИ ОСВРТ НА 
ТОЛКУ ПОСАКУВАНИОТ 
ТАРИФНИК ЗА 
ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНКА ГЕРАСИМОВА ПЕТРОВСКА, 
ДИПЛ. ИНЖ. АРХ.
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Во обид да се направи хронологија на 
настаните, при изработката на ценовникот 
би сакала да се навратам на периодот во кој 
се работеше на овој документ пред неговото 
усвојување во Собранието на КОАИ на 
27.10.2018 година. Имено, по оној првично 
изработен документ 2010 – 2011 година кој 
се базира на добропознатите „сини таблици“ 
за кои повратно не се добиени никакви 
коментари од МТВ, во 2017 година од страна 
на УО на КОАИ формирани се работни групи. 
Во Одделението  за архитектура формирано 
е Работно тело К1 – Архитектура, со задача 
да работи на подобрувањето на постоечкиот 
Закон за градење со собирање на предлози 
од членството и изработка на тарифник за 
инженерски услуги.

Координатор на Работното тело К1 – 
Архитектура, беше раководителот на 
Одделението, Реџеп Асани, а активно 
учество и придонес во реализацијата на 
двете поставени задачи дадоа членовите на 
ова тело: Никола Велковски, Сашко Иванов, 
м-р Сашо Блажевски, Благојче Цветковски, 
Александра Трајковска и авторот на текстот.  
Од самиот почеток на работењето знаевме 
дека се соочуваме со голем предизвик 
заради сериозноста на документот кој треба 
соодветно да го валоризира инженерскиот 
труд, но се работеше со ентузијазам сакајќи 
што поскоро да дојдеме до форма која би 
била едноставна за користење, прегледна 
за нас инженерите, но и за инвеститорите, а 
пред сѐ употреблив и применлив тарифник.

Оттука започнаа и првите анализи на изготвени 
тарифници/ценовници, како што се „Ednostavni 
cjenik usluga za arhitekte I investitore”, како и 
„Тарифникот за висината на надоместокот 
на извршените геодетски услуги“ кој се 
применува од страна на геодетските инженери 
од 201 1 година. Сакам да споменам дека 
пред оформувањето на  Работното тело К1 
– Архитектура, голем придонес  со својата  
иницијатива и прва форма на табели, даде 
и колегата Кристијан Јорданов од студиото 
Тетрактис. 

Работното тело К1 – Архитектура интензивно 
работеше во периодот од септември 2017 до 
декември 2017 година и на работните состаноци, 
главно, се договараа, анализираа и предлагаа 
форми за изработка на тарифникот од сите 
членови за на крајот да се усвојат заклучоци 
врз база на кои секој член добиваше конкретна 
работна обврска. Особено важно беше да се 
одлучи по која методологија ќе се изработи 
тарифникот, а за истото беше потребно да се 
направат соодветни анализи на веќе реализирни 
објекти од различни класи на намена на градба.

Од самиот почеток на 
работењето знаевме 
дека се соочуваме со 
голем предизвик заради 
сериозноста на документот 
кој треба соодветно 
да го валоризира 
инженерскиот труд, но се 
работеше со ентузијазам 
сакајќи што поскоро да 
дојдеме до форма која 
би била едноставна за 
користење, прегледна за 
нас инженерите, но и за 
инвеститорите, а пред сѐ 
употреблив и применлив 
тарифник.
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Направени се анализи на веќе реализирани 
објекти по три методолошки пристапи, и тоа:

Формирање на цена на проектната 
документација  врз основа на 
процент од инвестициона градежна 
вредност под која се разбираат сите 
трошоци за градба не вклучувајќи 
ја  локацијата, комуналиите 
и предистражните работи – 
геомеханички елаборат и геодетска 
подлога.

Формирање на цена на проектната 
документација врз основа на 
ангажирани инженери/ресурси 
и фактор или познат како човек 
време + фактор, односно потребно 
време за изработка, број на 
учесници помножени со фактор за 
комплетниот трошок на крајниот 
производ.

Формирање на цена на проектната 
документација по единечна цена на 
бруто површина на објектот.

Во изборот на методологијата по која ќе се 
изработи тарифникот е одлучено врз основа 
на анализата на предходно споменатите 
методи на пресметка, а кои укажуваа дека 
добиените вредности по вториот и третиот 
метод се приближно исти додека по првиот 
метод ако се користи процент кој во светски 
рамки се движи од 5 до 8 %, се добиваат 
далеку повисоки вредности. Од оваа анализа 
дојде и идејата дека тарифникот треба да има 
концепт на минимална загарантирана цена на 
инженерски услуги, а истите да се утврдат да 
бидат оформени по вториот и третиот метод. 

Секако, секој од методите има свои недостатоци, 
па така конкретно за употреба на вториот, човек 
време + фактор, потребно е да поседувате 
сериозно искуство во проектирањето за да 
може да го составите тимот, да определите рок/
време за изработка и потоа да го помножите 
со коефициент/фактор кој, исто така, го имате 
спознаено низ практиката. Дополнително, 
ваквиот метод понекогаш е неприменлив од 
причина што при изготвувањето на понудите, 
секогаш немате доволно информации за 
сложеноста на објектот, програмските барања 
на инвеститорот, локациските услови и други 
услови кои влијаат врз задачата.

Како што предходно споменав, со вториот 
и третиот метод се добиваат приближно 
исти вредности, па врз основа на претходно 
изнесените недостатоци на вториот метод, 
членовите на Работната група сметаа дека 
за добивањето на минималната вредност на 
инженерските услуги, треба да се појде од 
процент на инвестиционата градежна вредност 
која би се добила врз основа на вредноста по 
третиот метод. Затоа и во повеќе наврати при 
презентација на тарифникот, беше образложено 
дека методологијата се базира на сите три 
претходно наведени методи, но заради лесна 
применливост и брзо добивање на вредност, за 
секоја класа на намена усвоена е табеларната 
форма.

По сите овие анализи и согледувања, во 
декември 2017 година изготвени се табели 
согласно  класата на намени на објекти од 
Законот за урбанистичко планирање во кој 
се наведени и видови на проекти согласно 
Законот за градење и за истите е дадена целосна 
вредност на минималната услуга (во прилог 
слика 1).

1.

2.

3.

Слика 1
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Вредноста на минималната услуга е добиена 
врз основа на процент од инвестиционата 
градежна вредност дефинирана врз 
релевантни податоци од Државниот завод за 
статистика од 2016 год. и реални предмер-
пресметки изработени на известиционо-
технички документации за објекти од различни 
класи на намени. Ваквата форма на табели 
презентирана е пред тогашниот УО на КОАИ 
на кој е дискутирано и за потребата од 
дефинирање на уделот/процентот на секој 
вид проект поодделно. По оваа следеше 
вклучување на сите одделенија, проследени 
се табелите со цел да се даде инпут за уделот 
на секој вид/учесник во изработката на 
проектната документација. Даден е временски 
рок за повратни податоци од работните групи 
на останатите одделенија во периодот од 
јануари 2018 до крајот на март 2018 година. 
Податоците добиени од сите учесници во 
изработката на проектната документација (вид 
проект-фаза) со процентуална застапеност 
на секој пооделно се доставени до Работната 
група К1 – Архитектура која имаше задача 
да изготви табели со внесени вредности/
проценти за секој вид на проект. Паралелно 
со прилог 1-табелите, се работеше и на 
правниот аспект кој беше формулиран 
од генералниот секретар на Комората, 
како правно лице задолжено за правната 
рамка на овој документ. Дел-одредбите на 
текстуалниот дел го дефинираат тарифникот, 
а за неговата содржина беа изготвени повеќе 
варијанти, па оттаму дојде и потребата секоја 
изготвена варијанта да биде соодветно 
означена. Во прилог на слика 2 е табела која 
беше презентирана во тарифникот означен 
како верзија 1 и повторно беше предмет на 
презентација пред УО на КОАИ.

Потребата за усогласување на доставените 
барања за процентуална застапеност на 
секој вид на проект/фаза, резултираше со 
концепциска измена на табелите со изработка 
на функционални Ексел табели во кои на многу 
лесен и брз начин може да менувате вредности. 
Всушност, со ваквата форма на табели се 
приближивме кон првичната идеја за изработка 
на алатка која лесно и брзо истовремено 
ја дава бараната информација, односно 
вкупната вредност за изработка на проектна 
документација, вредност по м2 или процентуална 

Слика 2

Минималната вредност 
на услугите е добиена 
врз основа на процент 
од инвестиционата 
вредност дефинирана 
преку релевантни 
податоци од Државниот 
завод за статистика 
и реални предмер-
пресметки изработени 
за објекти од различни 
класи на намени.
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вредност на вид на проект/фаза во конкретната 
градба. Во прилог на слика 3 е изгледот на 
табелите во тарифникот означена како верзија 2 
изготвена во мај 2018 година.

Слика 3

Во овој период ваквата форма на табели 
разгледувана е на одделенски состаноци, 
усогласувани се ставовите по однос на учеството 
на секоја фаза со оглед дека доставените 
предлози од фазите во одредени класи на 
намени не беа реални, па одржани се повеќе 
средби на кои Работната група К1 –Архитектура 
го образложуваше концептот на тарифникот. 
Разговорите беа во насока на појаснување 
дека тарифникот ќе ја дефинира минималната 
цена и дека истата се однесува на изработка на 
проектна документација со видови на проекти/
фази кои се потребни за одобрение за градење, 
а се пропишани со Законот за градење. Во 
таа насока секое дополнително барање на 
инвеститорот за проекти кои не се облигаторни, 
се предмет на посебна понуда и договор. 
Познато е дека во градежната вредност (cost 
budget) учествуваат градежните, градежно–
занаетските и инсталатерските инсталации 
и опрема и истите имаат соодветен учинок/
процент  од  вреднoста на инвестицијата. 
Вообичаено, дефинирањето на учинокот/
процентот на видот на проектот е во корелација 
со процент од вреднoста на инвестицијата кај 
помалку сложените објекти. Како резултат на 
дискусиите кои се одвиваат во овој период, се 

менуваа текстуалниот дел на тарифникот, како 
и називот на документот како ценовник и во јуни 
2018 година изработена е верзија 3 која, како 
што напоменав, се разликува од предходната 

во текстуалниот дел – членовите додека прилог 
табелите не се изменети.

Во периодот од август до октомври 2018 година, 
интезивно се работи на ценовникот/тарифникот 
заради усогласувања кои се резултат на 
повратни барања од УО на КОАИ, претставници 
на одделенијата, па во меѓувреме се изготвува и 
верзија 4 во која е побарано повторна измена на 
името на документот од ценовник во тарифник. 
Овој период е од исклучителна важност за 
изработка на документот насловен како 
верзија 5.2 кој е практично  усвоениот предлог-
тарифник за инженерските услуги од областа 
на високоградбата на одржаното Собрание на 
КОАИ на 27.10.2018 година. Во текстот подолу 
е извадок од мејл комуникација испратена од 
тогашниот претседател на КОАИ,  проф. Миле 
Димитровски.

On Sep 14, 2018, at 11:22 AM, Rexhep Asani 
<rexhepasani@hotmail.com> wrote:

„Го замолувам раководителот на 
професионалното Одделение за архитектура, 
Rеџеп Асани, за вториот дел на состанокот 
(13:30) да покани членови на Работната група за 
изработка на тарифникот (и по нивно барање) и 
по барање на членовите на УО заради конечни 
дискусии по материјалот.” 
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По овој значаен чекор за документот 
усвојување на тарифникот за 
инженерските услуги од областа на 
високоградбата на одржаното Собрание 
на КОАИ на 27.10.2018 година, истиот 
е поднесен на разгледување до 
Министерството за транспорт и врски 
од страна на раководството на КОАИ 
на 14.11.2018 година. Дополнително, на 
13.12.2018 година од страна на тогашниот 
претседател на КОАИ, испратено е писмо-
ургенција со барање за разгледување 

на доставениот предлог-тарифник за 
инженерските услуги од областа на 
високоградбата. Но, за жал, оттогаш, 
па сѐ до јуни 2021 година не е добиен 
повратен одговор од ресорното 
министерство.

Првичната надеж за соработка и 
разбирање за важноста на еден ваков 
документ од страна на ресорното 
МТВ е, секако, дописот со арх. бр. 02-
4003/1 од 3.6.2021 (во прилог):

Слика 5 – Текстуален дел 
и табела на тарифникот, 
верзија 5.2

ПРЕСИНГ
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Како резултат на овој допис, од страна на 
раководството на КОАИ изготвен е Акциски 
план за изработка на тарифникот и реализирани 
се следните чекори: 

•	 Формирање на Централна комисија за доработка 
на ценовникот – 6.2021.

•	 Формирање на работни групи за работа на 
ценовникот по одделенија.

•	 Централната комисија одржува прв состанок 
и утврдува динамика и начин на работа на 
комисијата, одредува медиум преку кој се 
разменуваат материјали – Dropbox.

•	 РГ – Архитектура имаше задача во периодот 
август – септември 2021 година, да направи 
усогласување на одобрената верзија од октомври 
2018 година од страна на Собранието на КОАИ 
согласно насоките од МТВ за измена на класи 
на намени според Законот за урбанистичко 
планирање и дополна на истиот. Во оваа работна 
верзија напрвена е корекција на инвестиционата 
градежна вредност по м2 согласно движењето на 
пазарот предизвикано од КОВИД 19 состојбата. 
Имено, во периодот 2020 – 2021 цените на 
градежните материјали имаа тенденција 
на зголемување што директно влијае врз 
инвестиционата градежна вредност.

•	  Дополнета и усогласена верзија од страна на 
РГ – Архитектура е сработена согласно усвоениот 
акциски план на УО на КОАИ и доставена е до 
ЦК за ценовник/тарифник на разгледување на 
29.9.2021 година.

Слика 6 – Табела на тарифникот, верзија 6.2

Во декември ресорното министерство праќа 
ургенција со бр. 02-4003/2 од 3.12.2021 
година (слика 7) со што бара итно постапување 
од страна на Комората согласно член 110 
од Законот за градење и доставување на 
ценовникот на разгледување.

До крајот на 2021 година, беа доставени 
повратни мислења за усогласената верзија од 
повеќето одделенија, но дел од одделенијата не 
дадоа конструктивни предлози околу начинот на 
организација на табелите и поделбата на удел/
проценти на видовите на проекти. 

ИМЕНО, ВО ДЕКЕМВРИ ОДРЖАНИ СЕ 
СОСТАНОЦИ НА ЦК ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ТАРИФНИКОТ, СПОДЕЛЕНИ СЕ ДОТАГАШ 
СРАБОТЕНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ МЕЃУ 
КОИ И МАТЕРИЈАЛОТ – ЦЕНОВНИК ЗА 
ВИСКОГРАДБА, ИСТИТЕ СЕ РАЗГЛЕДУВААТ 
И СЕ НОСИ ЗАКЛУЧОК ДЕКА МОЖЕ СИТЕ 
ДА ДАДАТ КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА 
ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ПРОЦЕНТИТЕ 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА ПО ФАЗИ. КОНКРЕТНИ 
КОМЕНТАРИ ПО ОВОЈ ЗАКЛУЧОК НЕ 
СЕ ДОБИЕНИ, НО ЗАТОА ОД СТРАНА 
НА ЦК НА ПОЧЕТОКОТ НА 2022 ГОДИНА 
(ИСТОВРЕМЕНО РАБОТИ И НА ЦЕНОВНИКОТ 
ЗА НИСКОГРАДБА /ИНФРАСТРУКТУРНИ 
ОБЈЕКИ) Е ПОБАРАНО ЦЕНОВНИКОТ 
ЗА ВИСКОГРАДБА ДА СЕ ДОПОЛНИ СО 
МЕТОДОЛОГИЈА. 

Одржани се повеќе 
работни состаноци 
на кои РГ – 
Архитектура повторно 
го презентираше 
методолошкиот пристап 
при изработката 
на тарифникот за 
високоградба со 
симулации на конкретни 
типови на градба од 
различни класи на 
намени, а согласно трите 
методи погоре објаснети 
во текстов.
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Во периодот што следи, изготвувањето на 
овој документ е под знак прашање заради 
неусогласени ставови на одделенијата без 
конкретни предлози за решение.

•	 Повторно од страна на МТВ испратен е 
допис со арх. бр. 02-2106/1 на 1.4.2022 
година до КОАИ со барање во најкраток 
можен рок да се испрати ценовникот 
од 2018 година, усогласен и дополнет и 
притоа заради различните специфики на 
градбите од високоградба и нискоградба, 
Министерството дава можност овој 
документ да се раздвои на два тарифници 
за инженерски услуги (слика 8).

Заради сериозноста на задачата, како 
и препораките дадени во дописите од 
страна на МТВ од април 2021 година, УО 
на КОАИ на редовен состанок во април 
одлучи да го достави усогласениот и 
дополнетиот ценовник на инженерски 
услуги од областа на високоградбата 
до МТВ. На 11.4.2022 година испратена 
е последната верзија од ценовникот 
до сите членови на ЦК и Управниот 
одбoр на КОАИ. Со доставеното писмо 
со арх. бр. 03-330/2 приложени се 
тарифникот од 2018 и дополнет и 
усогласен ценовник од април 2022 
за да може Министерството да се 
произнесе соодветно имајќи ја пред 
себе целокупната документација. 

Слика 7

Слика 8

ПРЕСИНГ
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По барање на МТВ одржана е 
расправа со засегнатите страни по 
однос на доставената документација 
на 20.5.2022 година на која 
присуствуваа претседателката 
на КОАИ, претседателката 
на Централната комисија и 
претставници на РГ од одделенијата 
кои работеа на тарифникот/
ценовникот. На одржаната јавна 
стручна дебата која се одржа во 
просториите на МТВ кое воедно 
беше и организатор на истата, 
учествуваа: сите инволвирани страни, 
претставници на Стопанската комора, 
општините, ЗЕЛС и останати субјекти. 
На дебатата беше презентиран 
ценовникот, се дебатираше по истиот 
и донесени се конкретни заклучоци 
за потребата од негово донесување, 
како и негова примена во практиката. 

Повторно во август од страна на 
МТВ испратен е допис со арх. бр. 02-
2016/3 на 16.8.2022 врз основа на 
одржаната јавна расправа во мај со 
барање за дополна во текстуалниот 
дел за времено намалување на 
минималните цени за 25 % од денот 

Слика 9

на донесувањето на ценовникот 
заклучно со 1.1.2025 година. 

Од страна на КОАИ со доставно 
писмо 03-330/4 од 14.11.2022 
година, доставена е целокупна 
документација за Тарифникот 
од 2018 и дополнет и усогласен 
ценовник од ноември 2022 со 
бараната измена од страна на 
МТВ. Добиено е известување и 
СОГЛАСНОСТ од страна на МТВ 
по однос на усвојувањето на 
доставениот ценовник од ноември 
2022 година.

Конечно, на 24.11.2022 
година се доби согласност 
од МТВ за доставениот 
ценовник за минималниот 
надомест на инженерски 
услуги од областа на 
високоградбата по негово 
претходно усвојување од 
страна на Собранието на 
КОАИ (слика 9).
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ЦЕНОВНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА 
МИНИМАЛНИОТ НАДОМЕСТ 
НА ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ НА 
ОВЛАСТЕНИТЕ АРХИТЕКТИ И 
ОВЛАСТЕНИТЕ ИНЖЕНЕРИ ОД ОБЛАСТА 
НА ВИСОКОГРАДБАТА Е ОБЈАВЕН НА 
1.12.2022 ГОДИНА ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РСМ .

И НА КРАЈОТ, СИТЕ ФОРМАЛНО-ПРАВНИ 
ПРОЦЕДУРИ ВО ВРСКА СО ЦЕНОВНИКОТ 
ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИОТ 
НАДОМЕСТ НА ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ 
НА ОВЛАСТЕНИТЕ АРХИТЕКТИ И 
ОВЛАСТЕНИТЕ ИНЖЕНЕРИ ОД ОБЛАСТА 
НА ВИСОКОГРАДБАТА, СЕ ЗАОКРУЖЕНИ 
ВО ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ НА ГОДИНАТА. 
СЛЕДНАТА ГОДИНА НИ ПРЕТСТОИ 
УШТЕ ПОСЕРИОЗНА АКТИВНОСТ, 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНИРАНИТЕ 
ОБУКИ НА ЧЛЕНСТВОТО СО НЕГОВА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПРАКТИЧНА 
ПРИМЕНА И, СЕКАКО, ПРИМАРНАТА 
ЗАДАЧА ДА СЕ ИЗНАЈДЕ МЕХАНИЗАМ 
ЗА НЕГОВА ПРИМЛЕНЛИВОСТ И 
КОНТРОЛА.

Веселинка Герасимова 
Петровска

Во моментот е координатор/проект менаџер за реализација 
на резиденцијалниот комплекс Ист Гејт Ливинг кој е дел од 
најголемата инвестиција во РС Македонија Скопје Ист Гејт. 

На оваа одговорна позиција доаѓа од Прима Инженеринг 
ДОО Скопје, каде што во периодот од 2018 до 2021 година 
е управител на проектантско биро познато на нашиот пазар 
како бренд во кој професионално делуваат триесетина 
инженери со повеќегодишно искуство и тимски изработуваат 
проекти од областа на високоградбата и нискоградбата – 
инфраструктурни проекти 

Раководните позиции се резултат на 30-годишно искуство 
стекнато во рамките на ЕЕ  Мавровопроект, АДГ Маврово, 
а понатаму во Прима Инженеринг ДОО Скопје како негов 
правен наследник во периодот од 1995 до 2014 година. 
Учествува во изработката на проектна документација 
во земјава и во Руската Федерација почнувајќи како: 
соработник, проектант, одговорен проектант, раководител 
на архитектура, проект менаџер и тим лидер во рамките на 
проекти од Светска банка при Министерството за правда, 
Министерството за образование и Министерството за 
финансии на РСМ. 

Во периодот од 1.4.2014 до 15.11.2018 год. работи 
во ГИ Македонија АД Скопје како главен надзорен 
инженер над изградбата на следните позначајни објекти: 
административен објект Прокредит банка АД Скопје – 
Скопје, надзор на градежните работи за реконструкција, 
адаптација и рехабилитација на зградата на националниот 
театар Албански театар, надзор на градежните работи за 
изведување на карабина за изградба на новиот објект на 
националниот театар Турски театар и надзор на градежните 
работи на Државната кардиологија, Скопје.

Членува и активно учествува во работата на следните 
професионални тела:

Активен член на КОАИ на Р Македонија е од 2008 и активно 
учествува во телата во рамки на КОАИ, и тоа како:

•	 делегат во Собранието на КОАИ од Одделението 
архитектура во периодот 2012 – 2016 год.;

•	 делегат во Собранието на КОАИ од Одделението 
архитектура во периодот 2016 – 2020, истовремено е 
член на Работната група К1 + Архитектура за изработка 
на тарифник на инженерски услуги и измена-дополна на 
Законот за градење; 

•	 раководител на Одделението на архитекти од 2021 год. и 
член на УО на КОАИ.

Истовремено  е член на Асоцијацијата на архитекти на 
Македонија и активно учествува на:     

•	 БИМАС во 1998/2000/2002/2004/2006;                 
•	 Светскиот конгрес на архитекти во Берлин (UIA 2002);
•	 Светскиот конгрес на архитекти во Торино (UIA 2007);
•	 Светскиот конгрес на архитекти во Токио (UIA 2011).

АВТОР:

Веселинка Герасимова Петровска, 
раководител на Одделението на 
архитекти

ПРЕСИНГ
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1. 2. 

Проблемите на професијата, градот и нашата положба во 
општеството, се теми од кои составивме прашалник во облик 
на мини-интервјуа. Истите ги испративме на неколку млади 
архитекти кои се на прагот на зрелите години, автори кои сѐ 
повеќе се соочуваат со вистинските проблеми во делувањето во 
професијата. 

Идејата Комората на овластени архитекти и инженери да се 
отвори во своето делување кон колегите, треба да започне 
искрено преку разговори со своите членови и оние кои 
очекуваме да станат. Проблемите се заеднички, а промената 
мораме да ја чиниме обединети, притоа отворајќи се за 
добронамерната критика преку која ќе се соочиме меѓусебно. Со 
таа мисла започнавме разговор со:

Стефан Атанасоски, архитект 
од Охрид, 10 години дел 
од тимот на BMA – Besian 
Mehmeti Architects во Скопје 
како одговорен проектант 
и координатор на проекти 
вклучен во широкиот опус на 
објекти од различни намени: 
објекти за индивидуално 
и повеќесемејно станбено 
домување, комерцијални, 
општествени, индустриски 
објекти.

Елена Петровска Арсовска, 
од Скопје. Во моментов 
вработена во Модус Вивенди 
Инженеринг ДОО Скопје на 
позиција архитект проектант 
и инженер за изведба. Работи 
на проектирање и изведба на 
резиденцијални објекти (А1 и 
А2 намена).

Стефан Атанасоски Елена Петровска Арсовска

М-Р ФИЛИП КОНЕСКИ

5 ПРАШАЊА ЗА 
5 АРХИТЕКТИ
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3. 4. 5. 

Климент Патчев, од 
Скопје, вработен во студио 
СУПЕРБЛОК – Скопје како 
сениор архитект. Работи 
на проекти од ентериерно 
уредување, објекти од 
високоградба, индивидуални 
станбени куќи и останати 
објекти претежно од А 
категорија.

Андреј Клинчаров, Скопје/
Дебар маало. Дел од тимот 
на Тактик Архитектура, 
архитектонско биро од 
Скопје, каде што претежно е 
ангажиран со теренска работа 
и надзор. Работи и аутсорсинг 
за американска компанија 
за ентериер и мебел како 
проектен менаџер, каде што 
се занимава со проектирање 
на големи корпорациски 
канцеларии и нивна целосна 
изведба. Останатиот дел 
од денот го посветува на 
приватните проекти кои 
бараат многу ангажман и 
комуникација со: клиенти, 
колеги, организација на сите 
фази и нивна реализација. 

така црно и да не бидеме ние засрамените 
и со спуштени глави, последните години 
влеваат надеж дека можеме да се 
извлечеме од таа летаргија и да покажеме 
дека поседуваме квалитет и идеја. 
Појавувањето на млади и перспективни 
архитекти и архитектонски студија преку 
своите реализации, нѐ уверуваат дека 
можеме да го трасираме патот кон подобро 
утре лично за нас, како и за секој чинител во 
општеството. 

Климент Патчев Даница Спасевска Андреј Клинчаров

Даница Спасевска, архитект 
во Архитектура нова. 
Предизвик е тоа што работи 
на различни типологии на 
објекти од високоградба, 
пејзажна архитектура, 
ентериери и концептуални 
проекти.

1. Како  гледате на македонската 
архитектонска сцена во последните 10 
години? Дали се чувствува некаква промена 
на подобро или тапкаме в место?

Стефан: Последната декада е сведок на 
една борба на архитектонската сцена која не 
остана имуна на политичко-општествените 
влијанија кои длабоко ја диктираа 
стратегијата сите да бидат победници, а 
архитектурата и архитектонската фела главен 
губитник во таа битка. Но, за да не биде сѐ 
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Елена: Македонската архитектонска сцена 
во последните 10 години генерално ја следи 
градежната експанзија и во голема мера 
се потчинува на потребите и барањата на 
инвеститорите градители. Тоа не значи дека 
нема исклучоци и поединци кои сработиле 
квалитетни проекти со кои сите се гордееме 
и ни влеваат надеж дека може да се работи 
и на едно повисоко ниво. Но, во реалноста 
мнозинството од проектите кои се изработуваат, 
а потоа и изведуваат, се фокусираат на 
задоволување на примарните потреби без 
подлабоко навлегување и анализирање на 
самата архитектура која ќе произлезе од нив. 
Ова особено важи за поголемите и покапитални 
проекти кај кои профитабилноста е поставена 
пред квалитетот на објектот, за жал.

Климент: Не се чувствува особена промена 
во поглед на технолошки или планерски 
достигнувања од кој било аспект на 
архитектурата како дисциплина. Сепак, 
минимални се примерите каде што се 
достигнува некој тек со модерни трендови по 
однос на ентериерно уредување на проекти од 
општествен, културен или станбен карактер, но 
тоа се минимални исклучоци каде што навистина 
се гледа некој потег на квалитетна и промислена 
архитектура. Генерално, премногу млитава и 
неенергична атмосфера.

Даница: Поголем период се чувствуваше 
летаргичност во професијата, но во последните 
години има нова енергија на македонската 
архитектонска сцена, успеси на меѓународни 

Реката Вардар 
и новите 
интервенции кои 
го узурпираат 
погледот кон 
скопската тврдина 
и МСУ Скопје/
фото: Филип 
Конески

конкурси и реализации кои носат убави 
промени. 

Андреј: Мислам дека македонската архисцена 
нема нагорна линија на движење. Таа „линија“ 
постојано осцилира, во некои периоди оди 
многу надолу, другпат малку се крева. По 
природа сум оптимист и искрено се надевам 
дека архисвеста ќе се развие дополнително, 
не само кај колегите, туку и кај секој кој си го 
сака градот, државата и естетски ќе созрева 
постојано. Треба време, промена на генерации, 
поригорозни казни и строго дефинирани 
правила за да се развие свеста и чувството 
за естетика, па да може да кажеме дека се 
случува позитивна промена.

 

2. Каде сметате дека е проблемот за општата 
положба во која се наоѓаме? Колку сме 
самите виновни како професија за истото?

Стефан: Егоцентричноста е главниот проблем 
не само во архитектурата како професија, 
туку е длабоко навлезена во сите пори во 
општественото делување. Индивидуализмот 
и задоволувањето на своите лични интереси 
доведуваат до стагнација на општото добро. 
Добро е секој да си ги знае своите квалитети 
и да постои компетитивност во сферата, но 
секој да си го знае местото и истовремено 
да не дозволи да биде потценет од 
противникот кој поседува моќ. Самокритиката 
е појдовна точка за раст на една индивидуа, 

38



а збир на таков пристап кај цела групација 
овозможува напредок. Меѓусебната 
соработка, поддршката, професионалниот 
пристап можат да донесат прогрес – тоа 
е единствениот начин за издигнување на 
професијата.

Елена: Проблемот произлегува како резултат 
на повеќе околности. Точно е дека и самиот 
архитект е дел од проблемот и се разбира 
дека голема одговорност лежи во нашите 
раце, меѓутоа тука не може да се занемарат 
и останатите аспекти. Пред сѐ, професијата 
архитект инженер е апсолутно потценета. 
На архитектот се гледа како на цртач кој е 
ангажиран да ја исцрта замислата на тој над 
него (клиент, бизнисмен, работодавач...) и 
секој инсистира дека „знае што сака“ да биде 

испроектирано. Од друга страна, работните 
одговорности на архитектот се многу големи 
и опсежни, а платите за кои работиме се 
под нивото со кое би биле задоволни. Сето 
ова доведува до дисбаланс на функцијата 
„инженер архитект“ и паѓа генерално 
квалитетот на самата професија. 

Климент: Тешко е да се посочи и воедно и да 
се даде самокритика. Сепак, системот во кој 

креира архитектот е една алка каде што има 
заемни множители. Да се рече дека државата 
и нејзиното уредување се најголем кривец, 
би било погрешно, а па од друга страна ако 
бидеме самокритични и речеме дека фелата 
е виновна поради одредени причини од 
несоодветен професионализам, повторно би 
нѐ вратило на истата бланко почетна линија.

Ако би требало да оценам, тоа би било 
тешко и невозможно. Сепак, зборуваме за 
држава во која многу работи сѐ уште се 
недоволно сериозно сфатени и дефинирани 
за да се почне да се размислува воопшто за 
квалитетна архитектура. Сумирано, мислам 
дека проблемот е општ, односно, за жал, 
сиромавиот менталитет на мнозинството.

Даница: Секогаш има колективна и 
индивидуална одговорност. Колективната 
е дека треба поголема обединетост и 
наметнување на професионално мислење 
како струка во општествените сегменти 
кои нѐ претставуваат. Индивидуалната 
одговорност почнува од начинот како им 
пристапуваме на нашите проекти.

ПРОФЕСИЈАТА АРХИТЕКТ 
ИНЖЕНЕР Е АПСОЛУТНО 
ПОТЦЕНЕТА. НА АРХИТЕКТОТ 
СЕ ГЛЕДА КАКО НА ЦРТАЧ 
КОЈ Е АНГАЖИРАН ДА ЈА 
ИСЦРТА ЗАМИСЛАТА НА 
ТОЈ НАД НЕГО (КЛИЕНТ, 
БИЗНИСМЕН, РАБОТОДАВАЧ...) 
И СЕКОЈ ИНСИСТИРА ДЕКА 
„ЗНАЕ ШТО САКА“ ДА БИДЕ 
ИСПРОЕКТИРАНО

ВИНОВНИ СМЕ ЗАТОА ШТО ДОПУШТАМЕ ПАРИТЕ ДА СТАВАТ ПРЕВЕЗ НА ОЧИТЕ 
И УМОТ, БЕЗ ДА ПРЕСЕЧЕМЕ И КАЖЕМЕ НЕ НА НЕКОИ РАБОТИ КОИ НЕМААТ 
НИКАКВА СМИСЛА (АРХИТЕКТОНСКА, ЕСТЕТСКА И ПРЕД СЀ ЧОВЕЧНА). 
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Андреј: Проблемот е многу јасен, во 
професијата се мешаат луѓе кои немаат никаква 
допирна точка со архитектурата, каков било 
уметнички осет и не се никако инженерски 
потковани, а имаат многу финансии и заднинска 
поддршка. Со тоа мислат дека сѐ им е дозволено 
(за жал, тоа се случува), без да се води сметка за 
некои основни архитектонски начела. Виновни 
сме затоа што допуштаме парите да стават 
превез на очите и умот, без да пресечеме и 
кажеме не на некои работи кои немаат никаква 
смисла (архитектонска, естетска и пред сѐ 
човечна). Ова секако не важи за сите (колеги 
архитекти, клиенти, инвеститори)!

3. За архитектурата и урбанизмот како 
врзани алки во процесот на обликување на 
градовите, доживеавме несогледливи порази 
изминатите три децении. Од каде треба да 
започне промената?

Стефан: Последните три децении ни докажаа 
дека урбанист-планер е само алатка која ги 
исполнува барањата на бизнис заедницата. 
Желбата на поединецот и неговиот интерес се 
на прво место, а таквата хиерархија каде што 
поединецот е главен, а  масата е безгласна 
буква, нѐ донесоа до ваква ситуација каде што 
архитектурата и урбанизмот метафорички 

кажано, се на две различни страни од 
течението на реката, а мостот помеѓу 
нив е срушен и не е во плановите 
да се реконструира. Сѐ додека не 
се изгради повторно тој мост меѓу 

архитектурата и урбанизмот и кога 
урбанистите-планери и архитектите 
проектанти го немаат завршниот збор 
и одлуката, ќе тапкаме в место и ќе ги 
гледаме поразителните реултати од 
„бизнис“ урбанизамот и архитектурата. 
Последните движења и реакции од 
здруженија и асоцијации влеваат 
надеж дека ќе започне изградбата 
на таков мост и ќе преовладува 
стручноста и професионалниот 
пристап при донесувањето 
на квалитетни архитектонски 
урбанистички решенија. Секако, 
не треба да чекаме друг да ни ја 
води битката. Треба да почнеме од 
самите себеси, да си го зачуваме 

Улица во Општина Кисела Вода/Фото: Филип Конески

МОРА ДА ИМАМЕ ЈАСЕН И 
ДОЛГОРОЧЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ 
НА НАШИТЕ ГРАДОВИ, МОРА ДА 
ПОСТОИ  УРБАНИСТИЧКА ВИЗИЈА 
КОЈА ЌЕ БИДЕ МОДЕРНА И ЌЕ 
ГО СТАВИ ВО ЦЕНТАР ЧОВЕКОТ 
(А НЕ ГРАДЕЖНАТА ОФАНЗИВА, 
ШИРЕЊЕТО НА БУЛЕВАРИТЕ И 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ДИВОГРАДБИТЕ)
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своето достоинство, професионален однос и 
авторитативност.

Елена: Пред сѐ, треба да се има волја и 
согласност дека сакаме нешто да промениме и 
секој да тргне од себе. Понатаму, мора да имаме 
јасен и долгорочен план за развој на нашите 
градови, мора да постои  урбанистичка визија 
која ќе биде модерна и ќе го стави во центар 
човекот (а не градежната офанзива, ширењето 
на булеварите и регулирање на дивоградбите). 
Потоа тој план треба да се следи долгорочно и 
без отстапки. Ние, на пример, со секој следен 
градоначалник имаме нова визија за градот. Тоа 
е небулозно и неприфатливо и нѐ доведе ваму 
каде што сме сега. Архитектонските проекти ги 
следат урбанистичките планови, едни со други 
се врзани и не можеме да очекуваме квалитетна 
архитектура работена врз лош урбанизам. 

Климент: Можеби најмногу би требало да 
се случи промена во локалната самоуправа, 
односно во критериумите на општините 
низ цела држава. Да се зголемат кадрите 
на квалификувани архитекти и планери по 
општините. Конечно, Институтот за урбанизам 
да проработи со полна пареа. Конечно, да се 
воведе градски архитект. И секако ќе мора да 
се воведат кодови кои ќе бидат завршни и ќе 
бидат, просто речено, шаблон од кој нема да има 
апсолутна отстапка по оние основни параметри 
за урбанистичко планирање.

На подолги дистанци урбанизмот треба 
сериозно да се сфати како апсолутни потези 
кои го креираат животот на една градска целина 
од секаков аспект. ДА, би се согласил дека 
урбанизмот е и тесно поврзан со политичките 
трендови. НО, секогаш приоритет треба и мора 

да се поставува на подолги дистанци зашто она 
што нѐ научија овие изминати децении, е дека 
грешките од лошиот урбанизам нѐ чинат многу 
денес, а во иднина можеби и повеќе, така што 
некои грешки и се тотално непоправливи.

Даница: Развојот на градовите во последните 
децении се слика на целосната игнорантност 
во поврзувањето на архитектурата и 
градоградењето. Се градат обејкти кои го 
негираат опкружувањето и местото каде 
што постојат и фрагментираат, наместо да 
се наслојат и обединат. Промената може да 
започне од рехабилитација на празните простори 
кои останаа, како и ревитализација и пренамена 
на објекти кои вегетираат во заборавот. Секако 
и со архитектонски урбанистички конкурси кои 
би ѝ претходеле на постојната формалност во 
изработката на урбанистичките планови.

Андреј: Кратко и јасно, од граѓаните, 
колективната свест, да се прекине со 
филозофијата на минимализам, односно „може 
да биде и полошо“, да нема реваншизам кој се 
одразува на самиот град и неговото живеење. И 
многу битно, кој и да е на каква било функција 
поврзана со архитектура и урбанизам, да се 
држи до професионалното мислење и глас, 
наместо да биде слуга на заднински политички и 
бирократски игри.

4. Комората на овластени архитекти и 
инженери, по долги години обиди, конечно 
се избори за донесување на ценовникот 
за минимален надоместок во делот на 
високоградбата. Дали овој чекор ќе биде 
од помош на професијата во борбата за 
поголемо достоинство?

Стар Аеродром 2012-2022 година/Google Earth
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Стефан: Долгогодишната битка за донесување 
на ценовникот ни укажа на слабостите на сите 
инволвирани страни, инженерски одделенија и 
институционалните бариери, но во секој случај 
самото негово донесување е за поздравување, 
првично кон творците на истиот и оние кои 
активно беа вклучени во тој процес, а секако и 
за секој член од Комората кој се надеваме дека 
ќе ги ползува придобивките на овој ценовник. 
Секако, овој тарифник ќе биде показател дека 
нашата сфера има некаков став и достоинство 
и дека нашиот професионален труд не е за 
потценување.

Елена: Усвојувањето на ценовникот е голем 
чекор напред, беа потребни веројатно 10 
години да се донесе и еве конечно го имаме и 
МОРАМЕ да го имплементираме. Во голема 
мера, од нас ќе зависи колку ќе ни биде од 
корист и дали сами ќе си го рушиме пазарот 
и цената. Сега е време ние да покажеме 

колегијалност и обединување и да застанеме 
цврсто на нашиот став за минимален 
надоместок за нашата работа.

Климент: Не верувам дека овој ценовник 
нешто многу ќе подобри на полето на 
достоинство. Сепак, достоинството доаѓа 
од самите планери колку тие се подготвени 
својот труд самите да го вреднуваат и да знаат 
колку вреди реално на пазарот. Сумите се 
секогаш променливи и архитектурата секогаш 
е динамична бидејќи е жива материја и е 
апсолутна.

Можеби времето ќе покаже колку овој ценовник 
ќе биде полезен за нас како еснаф.

Кога архитектите конечно би сфатиле дека 
се дел од еден еснаф кој е клучен за една 
цивилизација, тогаш можеби работите поинаку 
би се одвивале. 

Засега останува голата егзистенција која не 
верувам дека за скоро време ќе биде надмината 
со разум.

Даница: Оптимистички се надевам дека тоа 
ќе овозможи во зголемувањето на квалитетот 
и нивото на разработка и реализацијата на 
проектите.

Андреј: Дефинитивно, да. Ова е еден чекор во 
воспоставувањето на ред во архитектурата кај 
нас и нешто што мора да биде имплементирано 
без отстапки на цела територија на Македонија. 
Браво!

5. Тековниот состав на КОАИ и Одделението 
за архитектура, се обидува да го промени 
односот со своите членови, да се отвори 
повеќе кон колегите и да ја започне дебатата 
помеѓу архитектите за сите промени и 
потешкотии со кои се соочуваме со идеја 
заеднички да се избориме. Кои се вашите 
очекувања од Комората и дали имате некој 
свој предлог за нејзината работа?

Собрание на КОАИ – донесување на ценовникот за високоградба

Усвојувањето на 
ценовникот е голем чекор 
напред, беа потребни 
веројатно 10 години да се 
донесе и еве конечно го 
имаме и МОРАМЕ да го 
имплементираме. 

Oвој тарифник ќе биде 
показател дека нашата 
сфера има некаков став и 
достоинство и дека нашиот 
професионален труд не е 
за потценување.
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Стефан: Потребата од промените кои се 
прават во рамките на поединечни одделенија, 
укажуваат на некои слабости и недостатоци 
нотирани и од самите чинители и активни 
членови на Комората што претставува 
момент за преземање одговорност и можност 
за промена на претходно зацртаниот 
курс. Дури и еден одлично функционален 
механизам преку промените се стреми да ја 
достигне совршеноста. 

Поголемата отвореност, достапност и 
сослушување на проблемите со кои се 
соочуваат во практиката архитектите, па и 
сите членови, треба да е појдовен приоритет 
на Комората, но да не претставува медиум 
кој само ќе ги прима тие информации, туку и 
медиум кој гласно ќе ги репродуцира преку 
активно вклучување и дејствување со цел 
солвирање на тие проблеми. Посредната 
комуникација со сите државни институции, 
заедници, организации нормално до 
границите на дозволените ингеренции 
и можности на Комората, ќе доведат до 
реализација на зацртаните цели, а со 
тоа и поголема доверба и поддршка од 
целокупното членство . 

Елена: Прво сметам дека КОАИ треба да 
биде наш најгласен претставник во процесот 
на донесување квалитетни урбанистички 
планови. Не може да се потпреме само 
на граѓанскиот активизам кој последниве 
години се буди и почнува да реагира против 
лошите урбанистички планови во рамките 
на сопствената општина. Мора да се делува 
и да се прави притисок од повисоко ниво, од 
фелата и нашата Комора.

Понатаму сметам дека КОАИ би требало да 
најде начин како да се подобрат одредени 
аспекти од Законот за градење бидејќи таму 
се пропишани параметрите кои довеле до тоа 
денес да имаме торти од згради, проблем со 
паркирање и ужасни визури на градот.

Последно, но не и најмалку важно е дека 
архитектите се апсолутно експлоатирани 
на пазарот на трудот. Носиме огромни 
одговорности, работиме проекти, 
буџетираме, пратиме законски регулативи, 
менаџираме градилишта, координираме 
фазисти и буквално го носиме на грб целиот 
процес од празен лист хартија до реализиран 
објект. За сето ова да бидеме мотивирани, 
треба да имаме сериозна сума одредена како 

КОАИ ТРЕБА ДА БИДЕ НАШ 
НАЈГЛАСЕН ПРЕТСТАВНИК 
ВО ПРОЦЕСОТ НА 
ДОНЕСУВАЊЕ КВАЛИТЕТНИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

КОАИ БИ ТРЕБАЛО ДА 
НАЈДЕ НАЧИН КАКО ДА 
СЕ ПОДОБРАТ ОДРЕДЕНИ 
АСПЕКТИ ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ГРАДЕЊЕ БИДЕЈЌИ ТАМУ СЕ 
ПРОПИШАНИ ПАРАМЕТРИТЕ 
КОИ ДОВЕЛЕ ДО ТОА 
ДЕНЕС ДА ИМАМЕ ТОРТИ 
ОД ЗГРАДИ, ПРОБЛЕМ СО 
ПАРКИРАЊЕ И УЖАСНИ 
ВИЗУРИ НА ГРАДОТ.

ПРЕСИНГ

43



минимален месечен надоместок, во спротивно 
ИТ сферата е следната станица за секој од нас.

Климент: Бидејќи и самиот не сум член на 
Комората, не би можел конкретно да кажам што 
би очекувал бидејќи не го познавам генералниот 
дискурс на мисла во самата Комора, па оттаму 
немам ни конкретни предлози.
Единствено што би посочил е можеби дека 

Комората секогаш треба да се обидува да 
ги следи квалитетните случувања кај сите 
поединци архитекти и студија/фирми и оттаму 
да се дискутира со квалитетните кадри на млади 
архитекти, небаре и истите да се поттикнуваат, 
уважуваат и генерално регрутираат во една 
посериозна целина на еснафот наречен 
АРХИТЕКТ/АРХИТЕКТУРА.

Даница: За почит се напорите на КОАИ во 
последната година за поголема транспарентност 
кон архитектите и очекувам дискусии за сите 
општествени проблеми во кои сме вклучени како 
професија.

Андреј: Отворањето на своите врати и 
подготвеноста да се чуе гласот на колегите 
архитекти (без разлика на годините искуство) е 
дефинитивно позитивно движење на нештата. 
Ми се допаѓа достапноста на информациите 
за отворени конкурси, предавања, како и 
едукативните гостувања на колеги од регионот и 
странство.

Колеги, ви благодариме на искрените 
одговори. Ви посакуваме успех во 
понатамошната работа и отвореност за 
соработка со Комората во борбата за 
заедничко подобро утре!

м-р Филип 
Конески, диа

Филип Конески е роден во Скопје, 1987 
година. Магистрира на Архитектонскиот 
факултет во Скопје, на тема  „Враќање на 
животот во кастелите и утврдувањата во 
Македонија, преку интегрирање на современи 
функции и контекст во општеството“. Во 
работните искуства се вклучени архитектонски, 
занаетчиски и уметнички студија. Покрај 
основањето на МАРХ и менаџирањето со 
страната, останатото време го посветува на 
повеќе области во полето на творештвото. Во 
матичната сфера (архитектурата) се стекнува 
со самостојни и групни награди на домашни 
и меѓународни конкурси, меѓу кои и Големата 
годишна награда за најдобро реализирано 
дело за 2021 година.

АВТОР:
 За почит се напорите на КОАИ во 
последната година за поголема 
транспарентност кон архитектите

ПОГОЛЕМАТА ОТВОРЕНОСТ, ДОСТАПНОСТ И СОСЛУШУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ВО ПРАКТИКАТА АРХИТЕКТИТЕ, ПА И СИТЕ ЧЛЕНОВИ, 
ТРЕБА ДА Е ПОЈДОВЕН ПРИОРИТЕТ НА КОМОРАТА, НО ДА НЕ ПРЕТСТАВУВА 
МЕДИУМ КОЈ САМО ЌЕ ГИ ПРИМА ТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ТУКУ И МЕДИУМ КОЈ 
ГЛАСНО ЌЕ ГИ РЕПРОДУЦИРА ПРЕКУ АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ И ДЕЈСТВУВАЊЕ 
СО ЦЕЛ СОЛВИРАЊЕ НА ТИЕ ПРОБЛЕМИ. 
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15 ГОДИНИ РАБОТА НА КОМОРАТА НА 
ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ 
ИНЖЕНЕРИ

Комората на овластени архитекти и 
овластени инженери е здружение со 
јавни овластувања и го обединува сиот 
индивидуален инженерски капацитет во 
државата вклучен во една од најмоќните 
индустрии – градежништвото. 

Темелите на Комората се поставени пред нешто 
повеќе од петнаесет години, на иницијатива од 
група видни инженери од државата. Со решение 
на тогашниот министер за транспорт и врски, г. 
Џемали Мехази, за членови на Иницијативниот 
одбор за формирање на Комората се 
именувани: д-р Гајур Кадриу, претседател 
на Иницијативниот одбор; проф. д-р Миле 
Станковски; проф. д-р Санде Атанасовски; проф. 
д-р Горан Марковски; г. Томе Тромбев; г. Салим 
Хасани; г. Илчо Филипов; г. Ејуп Рустеми и г. 
Драган Стојановски. 

За прв претседател на Комората е избран проф. 
д-р Страхиња Трпевски. Во периодот од  2012 
до 2016 година, претседател на Комората 
е м-р Блашко Димитров, а од 2016 до 2021 

година со Комората раководи проф. д-р Миле 
Димитровски.

По четвртиот изборен циклус што се случи 
минатата година, на чело на Комората е 
избрана  м-р Кристинка Радевски. 

КОМОРАТА, НА КРАЈОТ НА 2022 
ГОДИНА, БРОИ РЕКОРДЕН БРОЈ НА 
АКТИВНИ ЧЛЕНОВИ ОД СВОЕТО 
ОСНОВАЊЕ – ДУРИ 3541 АКТИВЕН 
ЧЛЕН ОД 12 ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОДДЕЛЕНИЈА. ВО НИВ ЧЛЕНУВААТ: 
АРХИТЕКТИ, ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ, 
МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ, ИНЖЕНЕРИ 
ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, УРБАНИСТИ 
– ПЛАНЕРИ, ИНЖЕНЕРИ ПО 
ГЕОДЕЗИЈА, ИНЖЕНЕРИ ПО 
ГЕОТЕХНИКА, СООБРАЌАЈНИ 
ИНЖЕНЕРИ, ИНЖЕНЕРИ ТЕХНОЛОЗИ 
И МЕТАЛУРЗИ, ИНЖЕНЕРИ ЗА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА, ИНЖЕНЕРИ 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА, КАКО 
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ ЗА 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.

ПРЕСИНГ
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Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери оваа година одбележа 15 години од 
своето работење.

На 16 декември се одржа свечена 
прослава по повод 15-годишниот 
јубилеј од формирањето на Комората 
на овластени архитекти и овластени 
инженери на Република Северна 
Македонија. Се одбележа 15-годишната 
успешна работа на плејада архитекти 
и инженери вклучени во процесот на 
градење, проследена со извонредната 
посветеност и професионалност.

СВЕЧЕНАТА ПРОСЛАВА ЈА 
ОТВОРИ ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА НА 
КОМОРАТА, М-Р КРИСТИНКА 
РАДЕВСКИ:

„Грижата на институцијата и членството е 
двонасочна релација, во која секој треба 
да е свесен за сопствената позиција, но и 
за сопствените можности како подобро и 
повеќе да придонесе во унапредувањето на 
струката. Репутацијата на една институција се 
гради низ годините напорна работа, големата 
посветеност и чесниот пристап не само на 
луѓето кои работат во институцијата и за неа, 
туку и на корисниците на услугите на таа 
институција. Без никакви дилеми, Комората 
постои за нејзините членови, а не обратно 
и тоа секогаш треба да биде јасно. Затоа, 
сите ние – членовите со делегиран мандат 
за работа на Комората во периодот до 2025 
година, да се потрудиме силно и беспоштедно 

да направиме сѐ за да ја вратиме довербата на 
широкото членство!

Оваа година Комората прославува 15 години 
од своето постоење, период што од една 
страна не е краток за етаблирање на една 
институција, но од друга страна, имајќи ги 
предвид приликите на нашето општествено 
опкружување – сепак е прилично млада 
за осуда и никако не го заслужува тоа. А 
зошто? Затоа што со гордост можеме да 
констатираме дека денес славиме постоење 
на една стабилна, унитарна, моќна и напредна 
Комора која од почетокот на оформувањето, 
во континуитет го има инженерот во својот 
фокус и тоа инженерот со големо И; која 
е рамноправен член на сите значајни 
инженерски здруженија во регионот, 
Европа и пошироко; која напорно работи 
да одржи чекор со сите светски трендови, 
информатичко-технолошки и дигитални 
трансформации; која на нозе ја преброди 
пандемиската, а сигурна сум дека така ќе 
биде и со актуелната економска криза. 
Секојдневно се справуваме со предизвиците 
на општественото опкружување, а огледално 
пресликани во овој сложен организациски 
систем на 12-те професионални одделенија. 
И воопшто не е лесно, а тоа го знае скоро 
секој од вас што е присутен овде затоа 
што најголемиот дел од вас имале прилика 
лично да бидете дел од нејзиното работење. 
Но, задоволството е огромно затоа што 
резултатите се евидентни. 

„На крај овде денес пред сите вас би сакала 
да ја кажам сопствената визија за нашата 
Комора на следниот јубилеј 20 години нејзино 
постоење: БИМ мандат за сите видови 
објекти, е-одобрение, е-урбанизам, е-дневник, 
е-Комора, во суштина комплетна дигитална 
трансформација и интеграција на сите процеси 
на нашето работење; плата за секој архитект 
и инженер достојна на неговиот труд па дури 
и повеќе; работа за сите наши деца овде, 
во татковината, за неа, а не надвор од неа 
распрскани на сите страни на светот. Можеби 
се ова звучи премногу амбициозно, но мојата 
животна девиза е: „Сонувај големо, работи 
напорно, остани фокусиран, биди скромен и 
невозможното НЕ постои“

Драги колеги, ви благодарам на сите што 
денес сте дел од ова прослава! Без сите вас 
Комората немаше да биде тоа што е.“ – рече 
претседателката на Комората, м-р Кристинка 
Радевски. 

БЕЗ НИКАКВИ 
ДИЛЕМИ, 
КОМОРАТА 
ПОСТОИ ЗА 
НЕЈЗИНИТЕ 
ЧЛЕНОВИ, А НЕ 
ОБРАТНО И ТОА 
СЕКОГАШ ТРЕБА ДА 
БИДЕ ЈАСНО. 
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ПРЕД ПРИСУТНИТЕ СВОЕ 
ОБРАЌАЊЕ ИМАШЕ И 
МИНИСТЕРОТ ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ, Г. БЛАГОЈ БОЧВАРСКИ 
КОЈ ДАДЕ ЦЕЛОСНА ПОДДРШКА 
НА РАБОТАТА НА КОМОРАТА И 
УПАТИ ИСКРЕНИ ЧЕСТИТКИ ЗА 
15-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ: 

„Да се биде архитект или инженер, тоа 
е значајна општествена професија која 
со себе носи многу работа и обврски, 
но носи голем бенефит за граѓаните, 
општеството, државата. Предизвиците 
со кои се справуваат архитектите и 
инженерите се големи, но со заеднички 
напори тие предизвици ги надминуваме и 
даваме силен инпут во обезбедувањето на 
правична валоризација на инженерскиот 
труд.

Претходниот пат кога бев присутен овде 
во Комората, беше изгласан ценовникот 
за висината на минималниот надомест со 
кој за првпат се овозможува да се стави 
ред во проектирањето и, исто така, се 
даде можност за регулирање на работата 
на инженерската фела. Посакувам 
да продолжиме во таа насока носејќи 
уште значајни акти за да го подигнеме 
достоинството на уште едно повисоко 
ниво и да обезбедиме подобри услови за 

работа на сите нас, 
инженерите.

15 години постоење и 
работење не се малку. 
Денеска прославуваме 
постоење на една 
сериозна институција, 
етаблирана Комора 
која ги следи сите 
светски технолошки 
трендови и која прави 
обиди да овозможи 
достојна работа за сите 
архитекти и инженери, 
без разлика дали се 
нејзини членови или не.

Искрено посакувам 
Комората да биде вака 
сплотена, единствена и 
понатаму бидејќи само 

заедно можеме да се избориме за нашата 
струка, за фелата, да се справиме со сите 
предизвици кои се пред нас.“

На прославата беа доделени годишните 
награди од Комората, како и признанија 
и благодарници на инженери кои 
низ годините дале свој придонес за 
развојот на инженерството, Комората, 
професионалните одделенија и струката.

ПРЕСИНГ
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Во наредниот 
број на Пресинг 
следува детална 
информација 
за добитниците 
на именувани 
награди од 
Комората за 
2022 година.

Ацо Трпоски од Одделението на 
инженери по електротехника, е 
добитник на наградата Проф. д-р 
Станимир Јовановски. 

Димитар Глигоров од Одделението 
за архитектура, е добитник на 
именуваната награда Проф. Борис 
Чипан.

Силјан 
Михајловски и 
Беким Емурлаи 
од Одделението 
на градежни 
инженери се 
добитници на 
наградата Проф. 
д-р Александар-
Цане Ангелов.

Соња Китанчева Петковска 
од Одделението на машински 
инженери е добитник на наградата 
Проф. д-р Илија Черепналковски.

ДОБИТНИЦИ НА ИМЕНУВАНИ 
НАГРАДИ ОД КОМОРАТА ЗА 2022 
ГОДИНА

Согласно одделeнските одлуки, на 
состанокот на Управниот одбор на Комората 
одржан во декември 2022 година, беа 
потврдени носителите на четирите 
именувани награди од Комората за 2022 
година.
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ПРИЗНАНИЈА ЗА ОСОБЕН 
ПРИДОНЕС ВО ИНЖЕНЕРСТВОТО 
БЕА ДОДЕЛЕНИ НА:

министерот за транспорт и врски, Благој 
Бочварски;

проф. д-р Страхиња Трпевски, прв претседател на 
Комората од 2006 година;

м-р Блашко Димитров, втор претседател на 
Комората од 2012 година; 

проф. д-р Миле Димитровски, трет претседател на 
Комората од 2016 година.

ПРИЗНАНИЈА ЗА ПРИДОНЕС ВО 
РАЗВОЈОТ НА КОМОРАТА БЕА 
ДОДЕЛЕНИ НА: 

1. д-р Гајур Кадриу
2. Раде Лазаревски
3. проф. д-р Санде Атанасовски
4. Салим Хасани
5. проф. д-р Петар Цветановски
6. Реџеп Асани
7. проф. д-р Миле Станковски
8. Владко Тодоровски
9. проф. д-р Беким Фетаји
10. Димче Галовски
11. проф. д-р Милорад Јовановски
12. проф. д-р Спасен Ѓорѓевски
13. проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
14. проф. д-р Јован Јованов
15. м-р Јован Христоски
16. проф. д-р Ванчо Донев
17. проф. д-р Христина Спасевска
18. проф. д-р Александар Димитров
19. проф. д-р Даме Димитровски
20. Нада Брајковска
21. проф. д-р Горан Марковски
22. м-р Ива Џагора
23. проф. д-р Мирослав Грчев
24. Јорго Шундовски
25. Томе Тромбев
26. Душко Кадиевски
27. Љупчо Балкоски
28. Ана Ѓорѓиоска
29. Живко Спасески
30. Инженерска институција на Македонија
31. Агенција за планирање на просторот 
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ВО ИМЕ НА ДОЛГОГОДИШНА 
И УСПЕШНА СОРАБОТКА, БЕА 
ДОДЕЛЕНИ БЛАГОДАРНИЦИ 
НА: 

Киро Цеков

Лазо Чакаровски

Снежана Петрова

проф. д-р Јован Папиќ

Божидар Петровски

Стефан Калајџиски

Игор Петрушевски

Слаѓана Мусајска

KNAUF

SCHUCO

IEGE

BELLIMO

Smart Solution

SEMOS

ИСРСМ

УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР НА 
ПРЕСИНГ УПАТУВА ИСКРЕНИ 
ЧЕСТИТКИ НА ДОБИТНИЦИТЕ 
НА НАГРАДИТЕ И ИМ ПОСАКУВА 
ПОНАТАМОШНА ПЛОДНА РАБОТА, 
УСПЕШНА КАРИЕРА И ВРВНИ 
ДОСТИГНУВАЊА ВО СТРУКАТА!

НА СИТЕ ИНЖЕНЕРИ ИМ ГО 
ЧЕСТИТАМЕ 15-ГОДИШНИОТ 
ЈУБИЛЕЈ! 

ПРИЗНАНИЈА ЗА 
ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
ОДДЕЛЕНИЈА БЕА ДОДЕЛЕНИ НА:

д-р Сашо Блажевски

Благојче Цветковски

Александра Трајковска

Дурим Фетаху

Сашко Иванов

Михо Јаневски 

Љупчо Чачовски 

м-р Катарина Манчева

м-р Катица Белческа-Аризанкоска

Ратко Станојковски

проф. д-р Влатко Стоилков

м-р Татјана Васиљевиќ Владев

На д-р Жаклина Ангеловска и Славица 
Спасовска им беа доделени специјални 
признанија, во чест на нивниот континуиран 
ангажман во Комората, од основањето до денес. 
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КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И
ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
И УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР 

НА СПИСАНИЕТО „ПРЕСИНГ“ ВИ
ПОСАКУВААТ
СРЕЌНА НОВА

ГОДИНА

2023

КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И
ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
И УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР 

НА СПИСАНИЕТО „ПРЕСИНГ“ ВИ
ПОСАКУВААТ
СРЕЌНА НОВА

ГОДИНА

2023

КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И
ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
И УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР 

НА СПИСАНИЕТО „ПРЕСИНГ“ ВИ
ПОСАКУВААТ

ГОДИНА
2023

СРЕЌНА НОВА


