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ЗНАЕЊАТА се златните скалила по кои може да се стигне до височините.
ЗНАЕЊЕТО Е е светлината која го осветлува нашиот животен пат кон иднината.*
Унапредување на знаењата преку КОНТИНУИРАН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ е една од постојаните форми за
стекнување нови знаења и вештини на членовите на Комората.

*совет од мајката на Михајло Пупин при неговото одење на печалба во Америка. Таму тој дипломира, докторира и станува научник и пронаоѓач од светски глас.
Семејството Пупин е по потекло од Македонија (с. Вевчани)
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ПРЕДГОВОР
Јубилеиите, на своевиден начин, се фатено време во просторот заради
зачувување од заборавот на вредностите кои ни се битни. Тие се знак на
поблиското или подалечното минато, а во нашиов случај тоа е десетгодишнината
од работата на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на
Македонија. Дали 10 години се малку или многу работа, тешко е да се каже.
Тоа е четвртина од работниот век на еден инженер.
Десетгодишнината од работата на Комората ја одбележуваме со
издавање на оваа монографија, а јубилејот го обележавме и со голема прослава.
Во празнотијата да се создаде дело, здание, творба. Да се исполни
просторот и да се „оживее“ просторот. Да му се даде „живот“ на замисленото.
Сето ова е фасцинантно и е фундамент што ги обединува сите архитекти и
инженери – поривот да се создаде.
Од теорија до пракса, од проекти до практична реализација, од инженер
почетник до врвот на професијата, од идеја до решение, „од ништо до нешто“.
Токму вака може да се опише процесот на создавањето.

Потребата да се остави трага, желбата да се зачуваат многу факти, да
се споменат многу учесници, збиднувања, случки. Желбата да се овековечи
едно време во кое се создаваше и функционира нашата институција.... Така се
создаде и оваа Монографија на Комората на овластени архитекти и овластени
инженери. Со макотрпна, скоро едногодишна работа на уредувачкиот тим и
со голема помош на членовите на актуелниот состав на Управниот одбор на
Комората.
Оваа книга, во десет заокружени поглавја, ги набројува највредните
резултати и настани во изминативе десет години.
Монографијата е во Вашите раце.
Комората продолжува со работа до својот нареден јубилеј ...
Скопје, февруари 2018

Зборот архитект има старогрчко потекло - arkhitekton (arkhi
– главен и tekton - градител). Означува личност, која се занимава
со планирање, проектирање и надзор при изградба на објекти,
архитектонски композиции и комплекси, кои ги задоволуваат
социјално-животните и идејно-уметничките потреби и барања нa
општеството.

Зборот инженер „ingenieur“ доаѓа од латинскиот збор „ingenium“, кој
во Римската Империја означувал ум, памет, разумност. Ова се однесува за
оние кои проектираат, за оние кои изведуваат, за оние кои надгледуваат
и за оние кои развиваат идеи и конструкции.

Архитектурата треба да го опишува времето и местото, но да
тежнее кон безвременоста.
(Frank Gehry)

„Научниците го истражуваат она што постои; инженерите го креираат она
што никогаш не било”.
Алберт Ајнштајн
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Воведник
Во животот сè има почеток, зародиш: мисла и енергија кои се
материјализираат во суштината. Ова е првата монографија за почетоците на
Комората. Со неа ги одбележуваме јубилејот и работата на сите што придонеле
и придонесуваат за создавањето и за развојот на Комората на овластени
архитекти и овластени инженери во Република Македонија.
Десет години е мал јубилеј, но доволен период да се направи анализа
на почетоците на Комората, на нејзиното функционирање и работење, на
минатото, но и да се даде визија за иднината. Да се остави запис за историјата
и за идните генерации, кои ќе ја продолжат работата на Комората.

Проф. д-р Миле Димитровски, дипл. маш. инж.,
претседател на Комората на овластени архитекти и
овластени инженери на Република Македонија

Јубилеите се нов почеток. Во моментите кога славиме 5, 10, 20 или повеќе
години, ние сме на крстосница и одлучуваме како понатаму. Анализираме од
каде сме тргнале и дали сме на правиот пат. Размислуваме како успешно да
стигнеме до следниот јубилеј.
Треба да бидеме задоволни од работењето на нашата професионална
организација. Имаше и периоди во кои беше вложуван сериозен напор на
раководството за разрешување различни состојби, кои со голема умешност и
толеранција се успешно пребродени. Славевме годишнини, почетоци, награди,
признанија, завршени проекти. Поминаа десет лета и зими. Израснавме во
респектабилен фактор во државата. Време во кое одржавме многу едукативни
семинари, време кога се боревме за интересите на нашата професија, време
кога се гордеевме со списанието „Пресинг“, време кога остварувавме значајни
домашни и меѓународни средби и време за промоција на архитектите и
инженерите и во Македонија и во Европа.
Дел од тие активности се запишани во оваа монографија за да го означат
патот по кој сме се движеле, да ги одбележат личностите што се вградиле во
работата на Комората, да ги сочуваат фактите за десетте години на Комората
и да останат трајна вредност за идните генерации.
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Комората на овластени архитекти и овластени инженери е формирана
согласно Законот за градење, во декември 2007 г. Почетните активности во
мојот мандат беа насочени кон комплетирање на актите за работа на Комората,
донесување нови потребни акти за работа, средување на документацијата
за овластените архитекти и овластените инженери. Благодарејќи на овие
залагања и на средувањето на документацијата за овластените инженери и
овластените архитекти, бројот на активни членови континуирано се зголемува,
при што на крајот на 2016 г. имаше над 3.000 активни членови, а се смали и
бројот на инженери со неплатени членарини повеќе од една или две години.
Вкупниот број на членови во КОАИ е околу 7.000 инженери.
М-р Блашко Димитров,
втор претседател на КОАИ (мандатен период 2012- 2016)

Истовремено, изработивме и акти за потврдување на странски овластувања. Досега, КОАИ има потвредно над 450 овластувања на инженери од
странство, од кои 85 инженери се активни на крајот на 2016 година. КОАИ има
склучено спогодби за меѓусебно признавање на овластувањата со Коморите
на Република Словенија и Република Бугарија, а се направени активности за
меѓусебно признавање на овластувањата и со други држави во регионот. На
овој начин се создадени можности за работа на нашите инженери во странство
и за признавање на нашите образовни дипломи во земјите членки на ЕУ.
Од своето формирање, а и за време на мојот мандат, КОАИ работеше
успешно и домаќински. Секоја година финансиските резултати беа со позитивен
тренд, со истовремено намалување на трошоците на работењето. Со тоа се
создадоа услови да купиме свој деловен простор од 400 м2, со едукативен
центар за 100 посетители и простории целосно опремени за извршување на
нашите активности.
Од самиот почеток, направивме напори за соработка на КОАИ со сите
државни органи, универзитети, инженерски организации и други институции.
КОАИ се етаблира како ценета и призната институција во Македонија, но и
во рамки на балканските и европските земји. Истовремено, КОАИ соработува
и им помага на другите инженерски организации од струките на 12-те
професионални здруженија, со цел да ги сочуваме инженерските организации
и здруженија кои активно работат.
Комората го продолжи своето активно членство во ECEC (Европскиот
совет на инженерски комори) и IIRS (Инженерска институција за регионална
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соработка), а од 2015 година сме членки на Светската федерација на
инженерски комори (WFEO). Преку IIRS, Комората учествуваше во изработка
на 6 проекти поврзани со ценовникот на инженерски услуги, регулирање на
инженерската професија, образовните дипломи и подобрување на условите
за работа на инженерите. Истовремено, разменети се драгоцени искуства и со
балкански и со европски комори.
Тенденциите во Европската Унија за укинување на секаков вид
ценовници со образложение за монополско здружување и слободен настап на
пазарот никогаш не ги поддржавме. Нашиот став е дека инженерските комори
треба да ја дефинираат вредноста на инженерската работа, а дека стопанските
комори и државни органи треба да ги дефинираат цените на инженерските
услуги на фирмите кои настапуваат на пазарот. Комората на сите институции
им понуди да учествува во изработката на ценовникот за инженерски услуги,
но за жал, немаше интерес ниту во Министерството за транспорт и врски, ниту
во другите комори.
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, КОАИ
изработи ценовник за услуги за урбанистичко планирање и проектирање кoj
е доставен до Министерството за транспорт и врски, до Министерството за
животна средина и до Владата на Р. Македонија, но за жал, до денес тој не е
потврден.
Меѓу најважните активности на КОАИ беа и активностите поврзани со
континуираното професионално образование на инженерите во сите области.
Од 2013 до 2016 година, просечно околу 2000 инженери годишно посетувале
разни форми на дополнително инженерско образование.
Посебна активност на Комората е преводот и ревизијата на еврокодовите,
што го направивме со сопствени средства, а дополнително со Градежниот
факултет (2014-2015) одржавме низа воведни предавања за еврокодовите
во повеќе градови. Со Градежниот факултет направивме повеќегодишна
програма за спроведување обуки за еврокодовите и ја доставивме до Владата
и до Министерството за транспорт и врски на почетокот на 2016 година.
За жал, досега програмата не е разгледана и одобрена, ниту има одредено
одговорна институција за имплементација на еврокодовите во Македонија.
Нивната имплементација е процес кој траел најмалку 5 години во поразвиените

држави од нас и треба да се очекуваат сериозни проблеми во работењето на
инженерските струки, бидејќи сме земја која е најназад во имплементацијата
на еврокодовите. Иницијатива за ова нема ниту од стопанските комори, ниту
од компаниите за кои последиците ќе бидат многу сериозни.
КОАИ во 2013 година достави предлог за измени на Законот за градење
со кој се бараше промена на недоследностите околу категоризацијата на
објектите, дефинирање критериуми за издавање овластувања, издавање
овластувања на струки кои не се предвидени во ова законско решение,
зголемување на професионалноста во работењето и друго. Ова до денес не
е сменето, а недоследностите имаат директно влијание на секојдневното
работење.
Посебна активност на Комората беше учеството во јавната расправа
и укажувањата за непотребноста на член 4-а во Законот за градење, кој се
однесува на издавање потврда за механичка, статичка и сеизмичка отпорност
на градбите, која ја издава Институтот за земјотресно инженерство (ИЗИС). По
оваа проблематика, КОАИ достави посебни анализи за штетните последици
за државата и неправилностите од овој член до надлежните министерства и
до Владата. Со Градежниот факулет организиравме тркалезна маса за оваа
проблематика, а сите недоследности се објавени во списанието на КОАИ,
„Пресинг“.
КОАИ има квалитетни членови и кадри, кои во претстојниот период
може да помогнат за изработка на нов Закон за градби, нов Закон за јавни
набавки и Закон за енергетика, заедно со сите придружни акти со што би
се создале подобри услови за работа на инженерите. Исто така, КОАИ може
да биде главен организатор на имплементацијата на еврокодовите доколку
надлежните државни органи, стопанските комори и фирми го прифатат и
финансиски го поддржат овој процес.
КОАИ има услови и способности за организирање на континуираното
професионално образование и со тоа сигурно ќе се продолжи во иднина затоа
што КОАИ не е конкурент на ниту една факултетска институција, а вредностите
што ги пренесува се стекнување нови знаења и вештини кои не се изучуваат во
текот на студирањето. Досегашната успешна соработка со сите универзитети и
факултети во Р. Македонија го потврди тоа.
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Проф. д-р Страхиња Трпевски,
прв претседател на КОАИ (мандатен период 2008-2012)

Со донесувањето на новиот Закон за градење се овозможи формирање
на Комора на овластени архитекти и овластени инженери во Република
Македонија. Ова законско решение ми беше познато и бев информиран
дека постои иницијатива за нејзино формирање, иако не бев вклучен во тие
активности. Еден од иницијаторите за формирање на Комората, знаејќи ги
моите претходни ангажмани и експертизи како потсекретар во Министерството
за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина (од 1995 до
2000 година) и како меѓународен консултант на Kfw банката и некои други ЕУпроекти, ме покани на разговор и ми предложи да размислам да бидам првиот
претседател на КОАИ. Во тој момент мислам дека бев компромисно решение
како личност која ги познаваше сите аспекти на градежништвото, која работела
на законски решенија, подзаконски акти и на разни проекти.
На Основачкото собрание, кога се бираа органите и телата на Комората,
бев изненаден од фактот што урбанистите имаа забелешки и откако не беа
прифатени нивните амандмани тие ја напуштија средбата и не учествуваа во
понатамошниот тек на работата на изборното собрание. Да биде парадоксот
поголем, подоцна, откога се формира Комората, нејзината работа отпочна
токму со работата на издавање на овластувања на урбанистите од Одделението
на архитекти. Како и многу нешта кај нас, вообичаено, работите отпочнуваат
со недоречени и докрај непрецизирани работи. По основањето, се појавија
првичните сериозни проблеми, во време кога се случи и промена на власта.
Прво, многу тешко стигнавме до документите од сите иницијатори – основачи и
од 75-те члена на Собранието за да ја регистрираме Комората. Иако Комората
е формирана согласно Законот за градење, небулоза е тоа што не нè основаа
речиси 2 години, а конечната регистрација е во Централниот регистар како
Здружение на граѓани, а не како Комора. Притоа стартот беше без никакви
финансиски средства и простор за сместување и делување. Но, архитектонскоградежната фела, генерално, е жилав сегмент по природата на работите што ги
врши, па и за овие проблеми најде сопствени решенија и веднаш се организира
со голем ентузијазам и посветување на огромно време и енергија.
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Според Законот за градење, во тој период требаше да се доделуваат
овластувања за физички лица и лиценци за правни лица. Но, Министерството
за транспорт и врски направи измени во Законот и го презеде издавањето на
лиценци за правните лица. Со оваа измена се разби спојот помеѓу преостанатите
големи градежни компании и индивидуалните лица и лично сметам дека со тоа
се намали и компактноста и снагата на можното делување во сопствениот раст
во фелата, а со тоа и влијанието во општеството генерално, како важна стопанска
гранка. Потоа, ние се организиравме и почнавме со издавање овластувања
за физички лица. Најпрво почнавме со урбанистите, кои на почетокот, за да
се стекнат со овластување, полагаа и стручен испит. Сепак, Министерството
за транспорт и врски го укина испитот со промена на подзаконските акти и
ги намали првичните критериуми за добивање овластувања што сметам дека
имаше негативно влијание генерално на квалитетот во професионалниот дел
на делување во струките поединечно.
Комората успеа навреме и за исклучително краток период да одговори
на сите предизвици и да ги трансформира старите уверенија во овластувања
и да отпочне со издавање нови овластувања така што во ниеден момент
процесот во градбата не беше попречен од административен аспект. Тоа беше
ентузијастички период, кога сите во Комората работеа волонтерски.
Иако на Комората ѝ беа клучни доделувањата на овластувањата на
поединци, сепак сакавме да постигнеме и резултати на други полиња и да
станеме препознатлива организација во регионот и пошироко. Во мојот мандат,
почнавме и реализиравме, прво, одлична соработка со Бугарската комора на
инженери, со договор за соработка, и со останатите комори од регионот на
нашето опкружување. Бугарската комора беше наш ментор во процесот на
влегување во Европската асоцијација на инженерски комори (ECEC). Станавме
членка само по две и пол години постоење, што претставуваше извонреден
успех.

Исклучително важно за нас во тоа време беше потпишувањето и
влегувањето во т.н. „Инженерска иницијатива за соработка во ЈИЕ“, што се
случи при нејзиното основање во Црна Гора. Кон Иницијативата пристапивме
ние, Словенија, Хрватска, Србија и Црна Гора, а подоцна се приклучи и Бугарија.
Оваа иницијатива денес дава и реализира одлични проекти и активност од
регионален интерес.
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 расправа и го доставивме на увид во Министерството за транспорт и
врски, кое требаше да даде согласност за негово усвојување. Оттогаш (некаде
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.

На Светскиот форум на инженери, со тогашниот претседател, г. Марван,
во Љубљана утврдивме кои документи ни се потребни за наш прием во
Светската асоцијација на инженери чијашто членка станавме подоцна.
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Основачко
собрание на Комората
Идејата се раѓа кај личности со визија, кои се грижат за иднината, кои
посакуваат раст и развој. Иако стартува со еден или неколкумина, добрата
идеја добива свои следбеници и прераснува во материјализирана стварност.
Идеолозите на Комората имале благородна цел да ги здружат сите
инженерски струки, со цел да се заштитат интересите на фелата.
Иницијативниот одбор, како стожер на институцијата, полн со ентузијазам, но и респект од колегите, професионалното организирање на
архитектите и инженерите го преточил во реалност.
Претседателот на Собранието на РМ, д-р Љупчо Јордановски, и министерот
за транспорт и врски, Џемаили Мехази, во Клубот на пратеници (2006)

Гласање при основањето на Комората
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Основачкото собрание на Комората се одржало на 1 март 2006 година во
Клубот на пратениците, со 72 присутни инженери и архитекти. На основачкото
собрание биле присутни и тогашниот претседател на Собранието на Република
Македонија, д-р Љупчо Јордановски, и тогашниот министер за транспорт и
врски, Џемаили Мехази, без чија логистичка поддршка веројатно и не би се
оформила институцијата.

На Основачкото собрание е донесен Статутот на Комората на овластени
архитекти и овластени инженери и Деловникот за работа на Собранието на
Комората.
Основачкото собрание не поминува без емотивни дискусии, несогласувања, жестоки дебати следени со напуштања на седницата. Но, сиот тој
жар, несомнено, бил насочен кон една заедничка цел – создавање на здружение
кое ќе ги застапува интересите на сите инженерски струки во државата.
По основањето во 2006, следено со низа перипетии, првите инженерски
овластувања се издаваат дури две години подоцна, во 2008 година.

Иницијативниот одбор за формирање на Комората (од лево кон десно):
проф. д-р Горан Марковски, проф. д-р Санде Атанасовски,
д-р Гајур Кадриу, Салим Хасани и проф. д-р Миле Станковски
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Документи од историјата
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Дел од Иницијативниот одбор за формирање на Комората,
во новите простории на Комората во 2017 г. Од лево кон десно:
Томе Тромбев, д-р Миле Станковски, д-р Гајур Кадриу, д-р Санде Атанасовски
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Д-р Гајур Кадриу,
претседател на Иницијативниот одбор за основање на КОАИ

Во 2005 година, тогашниот министер за транспорт и врски, Џемаил
Мехази, по донесување на Законот за градење ме назначи за претседател на
Иницијативниот одбор за основање Комора на овластени архитекти и инженери
на Република Македонија. Со неговото решение, бев номиниран да ја водам
групата составена од претставници на државата, од универзитетски професори
и од претставници на фелата, кои во пракса требаше да го реализираат
законското решение за основање на Комората. Ова беше иницијална каписла
врз чијашто основа произлегоа активности за формирање на првото еснафско
инженерско здружение, Комората на овластени архитекти и овластени
инженери на Македонија.
Членови на Иницијативниот одбор беа тогашните пратеници Томе
Тромбев и Ејуп Рустеми, потоа професорот од Електротехничкиот факултет,
Миле Станковски, од Градежниот факултет беа тогашниот декан, Санде
Атанасовски, и професорот Горан Марковски, претседателот на Здружението
на инженери од Тетово, Салим Хасани, претседателот на Асоцијацијата на
архитекти во Македонија, претставник од Комората на геодети. Првиот
состанок се одржа во салата за состаноци во Министерството, каде што по
моето воведно излагање говореше и министерот за транспорт и врски. Тој
го поздрави ова тело и посака успешна и брза реализација. Иницијативниот
одбор се состануваше на десетина дена и се работеше по различните предлози
за најдобро формирање на Комората. Како претседател на одборот, главно,
имав задача да го предлагам дневниот ред при што беа носени одлуки преку
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разгледување, координација и договарање, но пред сè, преку почитување на
законите и искуствата од другите соодветни инженерски комори. Исто така,
треба да се нотира дека го дадов и предлог-името на Комората, кое во суштина
е речиси исто со сегашното актуелно име. Со мали забелешки и дополнувања, се
усвои актуелното име. Имавме околу 20 состаноци и координативни активности
по што излеговме со предлог за свикување на Основачкото собрание, при
што ја имав честа да ги водам сите активности околу свикување и водење на
Основачкото собрание. На Собранието, како што е ред, ги формиравме сите
тела кои ќе раководат и се состоеше од два дела: свечен и работен дел. Во
свечениот дел на Основачкото собрание учествуваа и тогашниот министер
Мехази, тогашниот претседател на Собранието на Република Македонија,
Љупчо Јордановски, како и други пратеници, видни политичари и инженери
од фелата. Учествуваа 75 делегати, по 25 претставници на архитектите, 25 на
градежниците и 25 на електротехничките и машинските инженери. По моето
воведно свечено излагање се обратија и претседателот на Собранието на
Република Македонија, Јордановски, и министерот Мехази.
Работниот дел почна бурно, со разни предлози кои не беа договорени
пред почетокот на Собранието. Бидејќи не можевме да се усогласиме,
предложив да работиме по предложениот дневен ред за формирање на
Комората, а сите отворени прашања да се разгледуваат и решаваат по нејзиното
основање. Ова, со мнозинство, беше прифатено од страна на делегатите. Исто
така, преку дебата, дојдовме до избор на првиот претседател на Комората,
професор-архитект Страхиња Трпевски, а за претседател на Собранието на
Комората го назначивме професорот Горан Марковски.
Целта на формирањето на Комората е да се создаде тело кое ќе ја
претставува професијата, по урнек на државите од Западна Европа. Уште
посуштинско е тоа што со формирањето на Комората се направи децентрализација и демократизација на Министерството за транспорт и врски, со тоа што
дел од ингеренциите од државно ниво се спуштија на ниво на организација на
фелата. Значи, издавањето овластувања се даде на професионално здружение
и на тој начин инженерите полесно ќе можеа да доаѓаат до овластувања како и
до решавање на проблемите што ги преокупираа припадниците на фелата при
нивната секојдневна активност во областа. Иако процесот на моменти беше
тежок, сепак со инженерската толеранција, трпеливост, цврстина, медијација
и хомогеност успеавме да формираме Комора која денес е респектабилен
фактор во Македонија.

Проф. д-р Санде Атанасовски,
член на Иницијативниот одбор за основање на КОАИ

Формирањето на Комората на овластени архитекти и овластени инженери
на Република Македонија беше неопходно. Најголем број од развиените земји
во светот, вклучувајќи и земји од соседството, веќе имаа формирано свои
комори. За да се забрза постапката околу формирањето на Комората и кај
нас, на разни начини и во разни пригоди поединци и институции покренуваа
одредени иницијативи. Во тој контекст, во име на колегите градежни инженери,
најголемиот дел од нив – мои поранешни студенти, како Декан на Градежниот
факултет упатив допис до надлежните државни органи, вклучително и Заводот за
стандардизација на РМ, во кој беа образложени потребата, улогата и значењето
на формирање инженерско коморско здружение. Оваа иницијатива, заедно со
сите останати, наиде на разбирање кај одговорните лица во Министерството за
транспорт и врски, по што започна целиот процес на оформување на Комората.
Во годините пред тоа, на сите најзначајни стручни собири во земјата и во
странство беа собирани искуства за тоа како треба да изгледа една современо
организирана комора. Од земјите во регионот, најдобро организирана комора
имаше Република Хрватска, од каде што беа добиени многу корисни совети и
упатства.
Иницијативниот одбор, кој беше формиран преку Министерството за
транспорт и врски, имаше задача да ги изврши потребните подготовки за
одржување основачко собрание на Комората. Основачкото собрание се одржа
во Клубот на пратеници на Република Македонија, а на него присуствуваа
тогашниот претседател на Собранието на Република Македонија, г. Љупчо
Јордановски, тогашниот министер за транспорт и врски, г. Џемаил Мехази, и
бројни други носители на државни функции.

Во иницијалниот период имавме мошне обемни активности - се изготви
Статут на Комората, Кодекс на професионална етика, упатства за работа на
Комората, упатства за работа на стручните комисии и останати акти неопходни за
функционирање на институцијата. Комората, исто така, се оформи и кадровски,
со претседател на Комората, претседавач на Собранието на Комората, Управен
одбор, стотина члена во стручни комисии од сите одделенија, дисциплинска
комисија, второстепена комисија, Надзорен одбор, стручни и административни
служби.
Целта со која се формираа одделенија од поединечните области беше
да ги сублимираме сите мислења и ставови, барања и идеи, размислувања
и предлози од колегите инженери. Улогата и задачата на претседателот на
одделението беше да ги сумира сите овие мислења во програмска активност
на одделението со примарна цел да се заштитат интересите на струката.
Претседателот на одделението ги пренесува овие програмски активности на
седниците на Управниот одбор на Комората и повратно ги пренесува одлуките
од централните органи на Комората кон членовите.
Очекувано, на почетокот се соочувавме со бројни тешкотии, но тие
постепено се решаваа во интерес на членовите на Комората. Во годините на
основање на Комората имавме долги дискусии околу дефинирањето на типовите
овластувања и критериумите и условите за добивање овластувања. Овие
критериуми, за жал, во подоцнежните години законски се изменија и станаа
поблаги. На ваков начин инженерите полесно се стекнуваат со овластувања и
се добива впечаток дека започна да се девалвира нивната важност, па би било
добро новите управни органи на Комората соодветно да реагираат.
Една од основните активности во првите години од нашето работење
беше дефинирањето на основните механизми за заштита на вредноста на
инженерскиот труд. Ентузијастички беа изработени и доставувани предлози,
одлуки, тарифници до надлежните органи, а со цел спречување на девалвирањето
на вредноста на инженерската интелектуална мисла.
Со задоволство може да се каже дека сега, 10 години по основањето
на Комората, таа прерасна во модерна, етаблирана и меѓународно почитувана
институција, која работи со полн капацитет, со зголемен број членови и бројни
одржани стручни семинари. Потребно е да се продолжи со кохезивно работење
на сите професионални одделенија, со меѓусебна почит и вреднување.
Неопходни се максимални напори од новите управни органи на Комората
да го зачуваат достоинството на инженерската професија преку дефинирање
механизми за правилно вреднување на инженерскиот труд.
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Проф. д-р Миле Станковски,
член на Иницијативниот одбор за основање
и актуелен претседавач на Собранието на КОАИ

Како член на Управниот одбор на Инженерската институција на
Македонија, уште некаде во 1996 година бев дел од иницијативата за
формирање инженерска комора на Македонија. Тогаш, на иницијатива на
Инженерската асоцијација на Македонија (ИМИ), се формираше иницијативен
одбор кој ги подготви сите документи и одржа Основачко собрание со 63
делегати. На 24 декември 1997 година ја донесе Декларацијата за основање на
Инженерската комора. Притоа беа донесени Статутот на Комората, Етичкиот
кодекс и Деловникот за работење. Но, во тоа време, државата немаше слух да
ја поддржи оваа институција и барањата на фелата да гo преземе издавањето
на овластувањата за проектирање, ревизија, надзор и изведба и да ги регулира
правата и правилата околу нивното доделување. Напротив, Комората ги имаше
истите активности како и Инженерската институција на Македонија. Од друга
страна, овластувањата се издаваа во Хрватска или важеа овластувањата од
поранешна Југославија сè до формирањето на сегашната Комора на овластени
архитекти и овластени инженери.
Неколку години подоцна, поточно во 2005 година, се формираше
Иницијативен одбор за формирање на Комората на овластени архитекти и
овластени инженери, во кој членував и јас. Но, за разлика од претходниот пат,
оваа Комора ја формиравме согласно донесена законска регулатива - Законот
за градба. На почетокот се работеше интензивно на подготовка на документите
и актите на Комората, заедно со Министерството за транспорт и врски, и
успеавме да ги подготвиме сите документи и да го одржиме Основачкото
собрание. Уште на Основачкото собрание се јавија тензии поради интенцијата
на одредени струки кои сакаа да доминираат во Комората. Но, Комората беше
основана и, како што може да се види, претставува професионален глас на
архитектите и инженерите во Македонија.
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Целокупната активност за основање на Комората почна со донесување на
Законот за градење (јуни 2005 година), каде што во завршните одредби се
дефинираше можноста за нејзино воспоставување. Потребата за професионално
здружување на инженерите од различните сегменти на градбата тлееше долго
време, но со ова законско решение, всушност, се потврди интенцијата за
формирање на нашата струкова организација.
Тогаш бев пратеник во парламентарниот состав (од 2002 до 2006 година),
но бев и претседател на Комисијата за транспорт и врски која беше надлежна
за Законот донесен во широка постапка, односно со организирање дебати и
собири со факултети, институции, професионални здруженија и невладини
организации. Во законското решение се регулираше начинот на формирање
и организација на Комората, иако станува збор за струкова невладина
организација. Се нотираше дека во наредните три месеци (по донесување на
законот), девет стручни лица со уверенија и овластувања за градба (по стариот
закон), како иницијативен одбор, ќе ја основаат Комората.
Откако поминаа трите месеци, на тогашниот министер за транспорт и врски,
Џемали Мехази, му предложив начин како да се организира иницијативниот
одбор од страна на девет претседатели на струкови здруженија. И така
почна процедурата за формирање на Комората. По службена должност, како
претставник на надлежното министерство, во основачи се јавува и Гајур
Кадриу, тогашен државен секретар во Министерството за транспорт и врски.

Томе Тромбев, дипл. град. инж.
член на иницијативниот одбор
за основање на КОАИ

Заедно со професор д-р Горан Марковски, тогашен претседател на
Инженерската институција на Македонија и професор д-р Санде Атанасовски,
тогашен претседател на Здружението на градежни инженери на Македонија,
сме првата „четворка“, јадрото на основачите на Комората.
Сите работевме на донесување на Статутот на денешната Комора на
овластени архитекти и овластени инженери при крајот на 2005 година
и почетокот на 2006 година. Основачкото Собрание се одржа во Домот на
пратеници на 01.03.2006 година, со што де факто почна да функционира
КОАИ. За прв претседател го избравме Страхиња Трпевски.
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Салим Хасани, дипл. град. инж.
член на Иницијативниот одбор за формирање на КОАИ
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Со голем ентузијазам и сериозност ја прифатив иницијативата од група
инженерски експерти, поддржана од Министерството за транспорт и врски за
формирање на Инженерската Комора на Македонија. Како тогашен претседател
на Здружението на архитекти и инженери на Република Македонија „Шаин“ Тетово, бев делегиран во Иницијативниот одбор да го дадеме нашиот придонес
за заедничко решавање на веќе идентификуваните проблеми преку заедничка
релевантна институција. Посебна цел ни беше подобрување на работниот
амбиент на инженерот, заштита на неговите интереси и постигнување
достоинствен статус во општеството. Од исцрпната работа на Иницијативниот
одбор можам да го одвојам постигнатиот дух на почитување и соработка на
сите членови и покрај различните специфичности на секоја струка во намерата
да се направи заедничка куќа за сите инженери и архитекти. Целта беше сите
инженери да бидат застапени со права и обврски во овој заеднички дом.
Посебно мое залагање беше да имаме правична застапеност во Комората на
сите поединечни струки и на сите етнички заедници во државата. Сметам дека
успеавме да направиме здрав фундамент за Комората да има долг век и сите
следни структури одговорно да го чуваат овој постигнат дух за да обезбедат
иднина на овој заеднички дом.

национални и други предрасуди, па сè до одредени фобични законски одредби,
при што некои, како онаа на пример за задолжителен професионален ангажман
на претседателот на комората - вметната со единствена цел универзитетските
професори да бидат елиминирани од конкуренцијата - гледано од денешен
аспект, изгледаат малку наивно и иронично. И неодржливо. Долги дебати, бурни
расправии, суптилни и помалку суптилни обиди за инволвирање на политиката,
групирања, бојкоти..., но истовремено и висок степен на колегијалност, заемно
почитување, подготвеност за компромис, демократичност. Посветеност и верба
во она што се создава.
Проф. д-р Горан Марковски,
член на Иницијативниот одбор за основање на КОАИ
и прв претседавач на Собранието на КОАИ

Своите активности Комората ги започна со издавање на законски
пропишаните овластувања и едновремено со формирање регистар на овластени
архитекти и овластени инженери. Се надоврзуваа обуки, курсеви, стручни
предавања, „Пресинг“, соработка со сродни институции од странство, членство
во Европската асоцијација на инженерски комори... Мноштво предизвици.
И додека Комората ги правеше првите чекори по бескрајниот пат до
целта, се покажа дека во зародишот на новата и сè уште кревка институција
тлееле и некои други, SELFIE проекции.

ПОЛЕТНОСТ, ПАСИВНОСТ, ПОСЕСИВНОСТ
Синдромот на задоцнета реакција не го заобиколи ниту формирањето
на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Меѓу последните
во Европа, на почетокот на 2006 година, ја формиравме оваа долгоочекувана
институција која е од исклучително значење за сите учесници во градежната
дејност и за дејноста воопшто.
Полетноста, но и одговорноста на членовите на Иницијативниот одбор
кон струката и општеството, чинам, беа основната движечка сила со која требаше
да се надминат почетните проблеми. А нив навистина ги имаше. Не малку. Од
релативно скромното познавање на правната регулатива и нултото искуство
во инженерското коморско здружување, преку бројните лични, струкови,

Стратешко „визионерски“. (Зло)употребувајќи ја збунетоста и пред сè
хроничната пасивност на бројното членство, започна формирањето на (не)
принципиелни инстант коалиции од секаков вид. По потреба. Опасната и
деструктивна опсесивна посесивност за (долго)трајно запоседнување на
раководните места полека но сигурно ја истисна почетната полетност. Како
да не успеаја инженерите, и архитектите секако, да се извлечат од силното
магнетно поле на општествените девијации. Напротив. Мошне успешно,
архитектонски продуховено и инженерски прецизно ги пресликаа во своето
микроопкружување. Во соодветен размер.
Претстои сензитивен период. На созревање, себенадраснување, учење
од сопствените грешки. Или, пак, на упорно самоуништување, разнебитување
на создаденото, втопување во сивилото. Изборот е наш.
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Иљо Филипов, дипл. геод. инж.
член на Иницијативниот одбор за формирање на КОАИ

Комората на овластени архитекти и овластени инженери ја основавме
ентузијастички и со голема желба на иницијаторите. Претходно, во Министерството за транспорт и врски се собиравме и работевме на сите документи
за основање на Комората. Како в.д. претседател на Друштвото на геодетски
инженери и техничари на Македонија ја застапував геодетската струка. Во тој
период почнаа да се издаваат и овластувања. Бев дел од Основачкото собрание.
Мислам дека и тогаш малку задоцнивме со основањето на Комората, бидејќи
нашето стопанство требаше да ги има ефектите што ги има денес. Веќе има
резултати од она што го основавме и тоа ме радува. Јас, иако сум од Радовиш,
поради преголемата желба да се основа Комората, речиси 20 пати доаѓав во
Скопје. Драго ми е што успеавме.

Десетина години траеја обидите на ААМ за формирање на Комора на
архитекти - меѓународна обврска на РМ како еден од условите за интеграција
во ЕУ. Првите иницијативи датираат од 1997 година.
Веќе во 2001 година е формирана работна група при ААМ со надворешни
членови од германската, поточно берлинската Комора на архитекти. Кореспонденцијата и директните средби со заменици министри и министри на
ресорното Министерство за транспорт и врски започнувааат од 2002 г., кога
за првпат се прават обиди од страна на Министерството во Комората да се
вклучат сите инженерски струки учесници во процесот на градење.
Драган Стојановски, дипл. инж. арх.
член на Иницијативниот одбор за формирање на КОАИ,
поранешен претседател на ААМ
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Формирањето на Комората на овластени архитекти и овластени
инженери на Република Македонија е од исклучителен општествен интерес
на РМ поради тоа што на квалитетен начин се уредуваат односите на
учесниците во изградба на објекти и се создаваат услови за транспарентност
во професионалната и стручна одговорност и се овозможува подигнување на
нивото на архитектонската и инженерска професија и трансфер на знаења
во и надвор од земјата, а со тоа и практицирање на архитектонската и на
инженерската професија во пошироки рамки.
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Историјата преточена
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во денешна рреалност
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Од приемот на Комората во Eвропскиот совет на инженерски комори (ECEC) Генерално собрание на ECEC, Љубљана 2010 година
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Од приемот на КОАИ во Светската федерација на инженерски организации – WFEO во
2014 година. Со претседателот на WFEO, Марван Абделхамид.

Претседателот на КОАИ со
новоизбраниот претседател на WFEO,
Гонг Ке од Кина, на изборното
собрание на WFEO во Рим,
2017 година
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Проф. д-р Миле Димитровски, претседател на КОАИ

ОД ДРУГ АГОЛ
Во оваа Монографија има мемоари на многу мои колеги кои навистина
вложиле труд, време и енергија за создавање на Комората и за нејзиното
функционирање. Сите со задоволство се сеќаваат на успешното формирање
на најважната форма на здружување на инженерите и архитектите. Претежно
тоа се искажувања на колегите градежни инженери и архитекти, кои и
најмногу се заинтересирани за овластувањата и за заштита на вредноста на
интелектуалните услуги, бидејќи тие се почетокот и крајот на секој проект.
Јас сум машински инженер - термичар. Ние, заедно со „електро“, во
проектирањето сме учесници со „некој“ процент од вредноста на работата или
„фазисти“, како што некои сакаат да речат, но сме важна алка во градбата.
Така беше и при формирање на Комората. 25 архитекти, 25 градежни, 10
машинци, 10 електро и 5 други... Архитектите не беа задоволни... и машинците
не беа задоволни и го напуштија Собранието,... ама Комората и без нив се
формираше, а на машинците им се „додели“ претседател на Одделението.
Долго време се чекаше претседателот да свика конститутивна седница на
Одделението.
И така од формирањето на Комората до септември 2008.
Во септември 2008 година, проф. Миле Станковски од Електротехничкиот
факултет ме сретна пред мојата лабораторија и ми кажа дека Комората
почнала да функционира. - Се издаваат овластувања за сите одделенија, ама
за машинство нема никакви активности. ... Те има тебе таму, во листата на
членови на одборот. Ќе ти ја доставам листата, па види. Не е лошо да поминеш,
сепак си ти стар проектант, со искуство.
Отидов во Комората. Првпат го видов и се запознав со Страхиња
и со другите кои во една соба веќе интензивно работеа на одобрување
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овластувања. - Колку има барања од машинци? - Многу, 200-300. - Што треба?
- Па, ако имаат стари овластувања, да им се заменат со нови од Комората. –
Добро, каде е претседателот на машинците? - Ај, не прашувај, не е тука. Ако
можеш, помогни, па после ќе видиме. - Како ќе работиме? - Засега гратис и
во слободно време. Ги прашувам од електро: - Како е? - Велат: Нема проблем,
само техничка работа и бргу ќе ја завршиме.
За да завршиме побрзо, формирав четири тима. Најстари проектанти:
проф. д-р Марко Серафимов заедно со инж. Мано Петраки од „Бетон“. Напамет
знаат кој што работел само што ќе го видат името. И проектите им ги знаат.
Втор тим: инж. Бедри Беадини и проф. Муртезан Исмаили од Тетово. Трет
тим: инж. Мирко Стојановски, стар проектант и доц. д-р Даме Димитровски
од Машински факултет. Во четвртиот тим беа Миле Димитровски заедно со
Божин Стојчевски од Куманово, а повремено доаѓаше и Ирена од ГАМА и Ѓоко
Хаџиевски од Велес. Ги завршивме експресно, некогаш и по 50 случаи дневно.
Го известив Миле Станковски. Му велам: - Готово, доста беше. - Не, не, го нема
претседателот на машинците. Ајде, дојди да известиш на Управен одбор. Тој и
така се состанува само двапати годишно.
И така ги запознав сите членови на УО, доајените на Комората: Горан,
Гајур, Санде, Миле. Состаноците беа кај Миле Станковски во деканската
канцеларија, бидејќи тој беше Декан на Eлектро и мене ми одговараше
бидејќи сме во истата зграда. Во УО се приклучи проф. Милорад Јовановски за
геотехника, па проф. Ванчо Георгиев за геодезија. Малку работи се случуваа...,
пробавме да купиме простор, па да воведеме некои правила... Некако успеавме
да се усогласиме за ПРЕСИНГ, кој го презеде да го организира и да го уредува
проф. Горан Марковски од Градежен факултет.

Страхиња извести дека се започнати активности за формирање на
Инженерска иницијатива на поранешните балкански држави и замоли да се
патува во Пераст, Црна Гора, за потпишување договор. Сите беа зафатени.
- Професоре, ајде те молам.... меѓународната соработка ни е важна. – Ајде,
важи... И во Пераст се потпиша договорот за формирање. - Професоре Миле,
ајде во Софија! - Важи. - Ајде во Љубљана... – Ајде, оди ти сам во Белград
бидејќи јас сум болен и на боледување... И така ги запознав сите претседатели
на балканските и на европските комори. И тие мене. Го подготвив проектот за
образовните квалификации и за признавање на овластувањата, единствен од
проектите на ИИРС кој е завршен и даде соодветни резултати (во Македонија
450 овластувања за странци). Се вклучив во проектот за Континуирана
професионалнa дообука на членовите на Коморите.
- Каде Ви се другите инженери? (Где су Вам остали инжењери?) прашуваа од другите Комори. - Каде се од сообраќај, ППЗ, ЗПР, технолози...
Каде се енергетска ефикасност, животна средина? „Големите“ одделенија не
се интересираа многу. Тие сами правеа проекти за сè, и ЗПР и ППЗ и екологија
и енергетска ефикасност. Помогнав да се формира одделението за сообраќај
бидејќи во тоа време бев член на Републичкиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата. Најискусните проектанти го формираа одделението
и почнаа со издавање на овластувања за сообраќај. Но, не беа сите задоволни.
Градежниците од патишта мислеа дека тоа е нивна работа... ама законот за
БСП кажа поинаку: мора да има проектант со овластување од сообраќај и
мора да биде сообраќаен инженер. И така, едно по едно, Комората ги создаде
сите одделенија, и ППЗ (најдобрите проектанти) и ЗПР и животна средина и
дополнително Комисија за странски овластувања. Сега се 12 на број. Некои ги
викаме одделенија со мал број членови, но законот е ист за сите. Одделение
е одделение.
Имаше коментари од типот: зошто ни се, зошто ни е одделение за
енергетска ефикасност? Тие се само сервисни занимања. Не се носители на
градбата, законот е за градење... и сл., но се покажа дека без нив не се може.
Му заврши мандатот на Страхиња. На негово место Собранието едногласно
го избра Блашко Димитров, познат градежен инженер од стопанството (ЕЛЕМ).
Јас бев избран за претседател на Одделението за машинци.

Со Блашко се запознавме технички, со молба од него... - Си бил активен.
Те молам да останеш активен и да помогнеш ако треба, - рече Блашко. Јас по
мој лош обичај реков: - Добро, ќе помагам, но ако не оди работата во Комората,
јас ќе бидам првиот што ќе побара да избереме друг претседател. Со Блашко
се работеше инженерски. Речено-сторено. Страхиња излобира во Управниот
одбор да биде вклучена и Жаклина од урбанизам и дека многу помогнала и
за урбанистите и за архитектите и дека многу е вредна и перспективна и дури
може да биде и генерален секретар. И стана член на УО за урбанисти. Страхиња
за архитекти. Гајур – архитект потпретседател. Во меѓувреме за правните
работи се погрижи Јагода Дренковска по молба на деканот на Електро, Миле
Станковски.
Комората стана „воз со 12 вагони“... и тргна полека. Претходно „возот“
стоеше и закачуваше нови вагони – одделенија. Блашко беше добра локомотива.
Помагаше и Салим од градежните. Одвреме-навреме некои дотуравме „гориво“,
а некои други се обидуваа да го застанат возот или да го повлечат наназад.
Во првата класа се возеа поголемите одделенија, помалите во втората класа, а
најмалите во третата или на крајот од возот. Ама беа закачени за локомотивата.
Миле Станковски и јас предложивме Комората со кирија да се пресели
во просториите на ИМИ и така да опстане ИМИ која беше во лоша финансиска
состојба, а ние да имаме добри услови за работа. И се преселивме во ИМИ,
во центарот на Скопје. За правни работи го примивме Димче Атанасовски, кој
штотуку се беше вратил од Нов Зеланд, а за ИТ-секторот го примивме Игор
Панчевски. Тие добро се согласуваа во работата и му беа одлична помош на
Блашко за тековните работи на Комората.
Во меѓувреме со ИМИ се договоривме (Александар Димитров лобираше
кај Миле Станковски и кај мене) Инженерскиот прстен, кој го врачува
Претседателот на државата, да го доделуваме заедно, 50/50. Една година
ние носители, другата година тие. Трошоците по половина. Се сложивме и
потпишавме меморандум. И тоа функционира така веќе 6 години.
За меѓународно позиционирање на Комората требаше повеќе
ангажирање. Бевме членови на ИИРС, ама со малку активности. Бевме
членови на ЕЦЕЦ, ама само парадно, имавме апликација за WFEO, ама немаше
одговор. Блашко замоли неколку членови на УО да ја одржуваат меѓународната
соработка, бидејќи тој имаше малку време и имаше други свои ангажмани
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кои не му дозволуваа многу патувања, но сите имаа поважна работа. Некој
проекти, некои настава, некои работа, некои беа декани... - Ајде професоре,
те молам, уште ова да го истуркаме, па ќе има нови луѓе во Комората. Некои
беа заинтересирани за патување, ама не и за работа. И така во Атина, во
Белград, во Загреб, во Рим, во Софија. Одеднаш македонската Комора стана
незаобиколен фактор во ИИРС, во ЕЦЕЦ и во WFEO. Изработивме два проекти
во ИИРС, добивме номинација Генералното собрание на ЕЦЕЦ да се одржи во
Скопје. Претседателот на Светската организација прифати да дојде во Скопје,
претседателот на Република Македонија прифати да биде покровител на
инженерските манифестации.
Некои од незадоволните сè уште живееја во атмосферата од првото –
основачко и изборно собрание. Не им беше право што Комората почна да се
стабилизира и да се развива. Некои по пет-шест години не сакаа да стапнат
во Комората. Некои се чувствуваа навредени, некои маргинализирани, некои
сакаа молење.
Додека Блашко беше претседател, во работата на Комората многу
помогнаа проф. Милорад Јовановски, кој беше декан на Градежниот факултет
и проф. Миле Станковски, кој беше декан на Електро. Беа постојано присутни
и активни. Што и да требаше, тие беа тука. И јас со нив. За пет години од
постоењето на Комората, по моја иницијатива и со поддршка на Милорад,
се направи прослава, се доделија значки, плакети и благодарници. На сите
што заслужуваа. Следната година, пак, плакети и благодарници на оние на
коишто им заврши мандатот. Подоцна, по иницијатива на Блашко, се воведе
именувана награда за градежништво „Александар Цане Ангеловски“. По тој
пример, и за архитектура, за машинство и за електротехника. За првпат во
историјата на Македонија – награди за инженери. И така четири години... и тоа
стана традиција.

Се наближуваа избори во Комората. Во осумгодишното работење на
Комората не се појави некој што имаше карактеристики на локомотива. Се
појавија кандидати кои имаа желба да бидат на чело на „возот“ ама немаа
перформанси на локомотива. Ниту имаа „машина“, ниту гориво, ниту поддршка.
Некои се обидува да ги одложат изборите и да ги спојат со парламентарните
избори во државата... кога ќе се сменела власта. Други пробуваа со „коалиции“.
Секакви. Некои пробаа да ја активираат сопирачката во нивниот вагон и во
други вагони.
До следната станица Комората мора да ја водат некои што биле први до
локомотивата. Што ги имаат сите информации и што ќе ја продолжат работата
по правата патека. Имаше најави дека некои вагони сакаат да се исклучат од
овој воз. Да возат по други шини.
Членовите на Собранието, сепак, со апсолутно мнозинство одлучија дека
Комората во наредниот период можат и треба да ја водат оние кои биле во неа,
кои помогнале таа да излезе на прав пат.
За претседатели на одделенијата беа избрани колеги кои дале сериозен
придонес во работата на Комората и тие сега го сочинуваат Управниот одбор
на Комората.
По 39 години работа на Факултетот, предвреме ја напуштив позицијата
редовен професор на Машинскиот факултет и раководител на Институтот за
Термичко инженерство и од 1 јануари 2017, според Законот, се вработив во
Комората. По 8 години проактивна работа на скоро сите работни позиции во
Одделението за машинство и во Комората, непрекинато учество во нејзиното
работење и делување, сега сум на позицијата претседател.
На 3 и 4 февруари во Скопје се одржа 10-та средба на членките на
ИИРС.

Комората купи свој простор. Не беше со консензус. Преовлада
прагматичноста на поголемиот број членови на УО. За средување на просторот
помогнаа сите одделенија со проекти или со надзор.

На 26 јуни, членови на Управниот одбор и Членови на Министерството
за транспорт и врски, заедно со ЗЕЛС, ја презентираа Комората пред високи
претставници на Бугарија, како комора за пример на организација и работа за
останатите комори во Бугарија.

Се интензивира соработката со Министерството, со ЗЕЛС, со факуллтетите... Возот „Комора“ излезе од кривините и почна да се движи на прав
пат, со константна брзина.

На 19 септември се одржа работилница за реформа на групата закони
кои го уредуваат планирањето, развојот и контролата на изградбата на
просторот, во која активно ќе учестуваат членовите на Комората.
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На 25 септември 2017 г. на Комората ѝ беше врачен сертификат за
успешно воведен светски систем за квалитет во работата ISO 9001:2015 од
сертификациската куќа DAS - solutions од Велика Британија, која го изврши
сертифицирањето.
На 18 октомври 2017 г., по повод Инженерската недела во Македонија,
се одржа собир за регулираните професии, со поддршка на Европскиот
проект за регулирани професии, кој го води групата LATANZIO од Италија, и
со поканети предавачи: претседателот на македонската Комора, генералниот
секретар на FEANI, потпретседателот на ECEC, претседателот на словенечката
инженерска Комора, претседателот на Комората на архитекти на Бугарија и
претседателот на групата LATANZIO.
На 21 октомври во Скопје, под покровителство на претседателот на
Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, се одржа 14. Генералното собрание на
Советот на инженерски комори на Европа на кое присуствуваа претседатели на
15 инженерски комори од Европа. На Собранието, по покана од македонската
Комора, присуствуваше претседавачот на Инженерската иницијатива за
регионална соработка, д-р Мирко Орешковиќ, како и претходниот претседател
на Светската федерација на инженерски организации (WFEO), г. Марван
Абделхамид.

На 18 декември Комората го прослави јубилејот 10 години од почетокот
на работата и делувањето.
На 26 декември се одржа 16. седница на Управниот одбор во 2017
година.
Се надевам дека Комората ќе остане силна и хомогена и дека ќе
успее да ги заштити интересите на своите членови. Управниот одбор треба
да стане вистинската локомотива на Комората и нејзиниот развој и заедно со
претседателот да ја направи да стане уште помоќна.
Нека ни е честит јубилејот 10 години Комора.
Скопје, попладне, декември 2017
Актуелен претседател на Комората,
проф. д-р Миле Димитровски,
дипломиран машински инженер

На 21 октомври Комората доби Плакета од Советот на инженерски
комори на Европа за своето успешно 10-годишно работење и за организација
на 14. Генерално собрание во Скопје.
На 1 ноември во ЗЕЛС се активира електронска контрола на важноста
на овластувањата.
На 29 октомври излезе од печат редовниот број 35 на списанието
ПРЕСИНГ.
На 25 ноември излезе од печат редовниот број 36 на списанието
ПРЕСИНГ.
На 15 декември излезе од печат вонредниот број на ПРЕСИНГ по повод
10 години постоење на Комората.
На 28 декември влезе во печат МОНОГРАФИЈА 10 години КОМОРА.
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Органи и тела на управување на Комора на овластени архитекти и овластени инженери
Раководни органи на Комората, 2008-2012 година

Претседавач на Собранието на Комората

Проф. д-р Горан Марковски, претседавач на Собранието
на Комората

Заменик на претседавачот на Собранието

Бехар Хаџихамза, дипл. град. инж.

Членови на Управниот одбор

Проф. д-р Страхиња Трпевски, претседател на Комората
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Проф. д-р Санде Атанасовски, раководител на
Одделението на градежни инженери

Д-р Гајур Кадриу, раководител на Одделението на
архитекти

Проф. д-р Миле Станковски, раководител на Одделението
на електроинженери

Проф. д-р Беким Фетаи, раководител на Одделението
на машински инженери

Проф. д-р Милорад Јованоски, раководител на
Одделението на инженери по геологија и геотехника

Проф. д-р Ванчо Ѓеорѓиев, раководител на Одделението
на инженери по геодезија

М-р Јован Христовски, раководител на Одделението на
сообраќајни инженери
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Седница на Собранието на Комората, 2011 година

Конститутивна седница на Собранието на Комората, 2012 година

38

Членови на Комисијата за решавање жалби
од втор степен (2008 – 2012, 2012 – 2016)

Членови на Надзорниот одбор (2008-2012)

Урим Кондри, претседател на Надзорниот одбор

Димитар Зарчев, член
Проф. д-р Влатко Коробар, претседател на комисијата за
решавање жалби од втор степен

Иљо Филипов, член

Јакуп Фетаи, член

Проф. д-р Влатко Стоилков, член

Јагода Дренковска, надворешен соработник
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Раководни органи на Комората, 2012-2016 година

Реџеп Асани, дипл. инж. арх. - претседавач на
Собранието на Комората

Ратко Станојковски, дипл. ел. инж. - заменик-претседавач
на Собранието на комората

Членови на Управниот одбор
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М-р Блашко Димитров, претседател на Комората

Д-р Гајур Кадриу, потпретседател на Комората

Проф. д-р Страхиња Трпевски – раководител на
Одделението на архитекти

Салим Хасани, дипл. град. инж. – раководител на
Одделението на градежни инженери

Проф. д-р Миле Димитровски – раководител на
Одделението на машински инженери

Проф. д-р Милорад Јовановски – раководител на
Одделението на инженери по геологија и геотехника

Проф. д-р Миле Станковски, раководител на Одделението
на електроинженери

м-р Жаклина Ангеловска – раководител на Одделението
на урбанисти и планери

Проф. д-р Ванчо Ѓеорѓиев – раководител на Одделението
на инженери по геодезија
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ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА КОМОРАТА, 2012-2016
р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Име и презиме
м-р Жаклина Ангеловска
д-р Страхиња Трпевски
Благоја Тагасовски
Лилјана Бабуновска
Љупчо Џуровски
Велика Ивковска
Кристинка Радевски
Веселинка Герасимова Петровска
Александар Смилевски
Атанас Петровски
д-р Влатко Коробар
Ранчо Христов
Сашко Дубровски
Тања Франц
Анастасија Трајковска
Маријана Стефановски
Гајур Кадриу
Неџади Зулбеари
Енис Јакупи
Венцислав Бочварски
Натмир Неџипи
Валентина Спасовска
Дурим Фетаху
Реџеп Асани
Фанула Самболиева Бонева
д-р.Миле Станковски
Христинка Матоска
Владко Тодоровски
Златко Цековски
Стево Ристовски
Христо Аиновски
Владе Гроздановски
Саљајдин Бехадин
Ратко Станојковски
Сулејман Сулејмани
Вите Мишковски
Д-р.Миле Димитровски

Одделение
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Електротехника
Машинство

Град
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Битола
Битола
Битола
Тетово
Тетово
Гостивар
Штип
Струга
Куманово
Дебар
Кичево
Струмица
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Битола
Тетово
Куманово
Гостивар
Кичево
Скопје

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

д-р Марко Серафимов
Влатко Иванов
Емил Чичевалиев
Катaрина Карaева
Алекса Томовски
Ферит Идризи
д-р. Беким Фетај
Ејуп Бекири
д-р. Ѓорѓи Тромбев
м-р. Катица Белческа Аризанкоска
д-р. Петар Цветановски
д-р. Тони Аранѓеловски
Дарко Илиевски
Марјана Поповска
м-р Блаже Панов
Наташа Момировска
Голубка Нечевска Цветановска
д-р. Тодорка Самарџиоска
Здравко Јаковлевски
д-р. Грозде Алексовски
Михо Јаневски
Никола Богданов
Џенгис Хани
Костадин Ристоманов
Љубомир Јанев
Драги Јорданов
Емил Бундевски
Љубиша Чаушевски
Бобан Коцевски
Салим Хасани
Беким Емурлаи
Абдилмеџит Максути
Рафет Јакупи
Ќенан Кадриу
Хусеин Ќато
Усаин Багашов
Ванчо Ѓорѓиев
Даниел Павлески

Машинство
Машинство
Машинство
Машинство
Машинство
Машинство
Машинство
Машинство
Машинство
Машинство
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Градежништво
Геологија
Геодезија
Сообраќај

Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Тетово
Тетово
Гостивар
Гостивар
Битола
Прилеп
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Велес
Струга
Струмица
Кочани
Штип
Битола
Битола
Куманово
Тетово
Тетово
Тетово
Гостивар
Гостивар
Охрид
Берово
Скопје
Скопје

Втор состав на Собранието на Комората (2012-2016)
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Надзорен одбор (2012-2016)
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Дисциплинска комисија (2012 – 2016)

Проф. д-р Петар Цветановски – претседател на
Надзорниот одбор

Благоја Тагасовски – претседател на
Дисциплинската комисија

Сељајдин Беадини – заменик-претседател

Џенгис Хани – член

Владко Тодоровски – член

Ѓоко Хаџиевски – член

Тања Франц – член

Иле Цветановски – заменик-претседател

проф. д-р Златко Србиновски – заменик-член

Драги Јорданов – заменик-член

Нина Трендафилова – заменик-член

Христинка Матовска – заменик-член
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Лого на комората
Ѕвезда = Светлина = Знаење

Автори на логото на Комората: Митко Хаџи Пуља и Минас Бакалчев со
несебична помош од Бетим Зеќири

стварноста со тоа што ја проширува со следна, трансцедентална димензија
на можното. Може да се каже дека симболичкото претставување, а потоа
и симболичката размена, се едни од основните функции на човековата
свест и дека како такви се суштествени за човековото бивствување,
онтогенетски и филогенетски. Симболичкото е конотативно, што значи дека е
идолоподвижувачко и навлегува во етичката димензија на битието, затоа што
со надминување на директно сознајното, ја отвора праксата на слободата, на
толкувањето и изборот и со тоа го овозможува дефинирањето на идентитетот.
Преку оживување на симболичкото, на архетипската слика симбол,
битието остварува два темелни услови на својата егзистенција, се продлабочува
себеси стекнувајќи низвременска трајност и се поврзува со другите со што
стекнува истовременска функционалност.

Проф. д-р Митко Хаџи Пуља и проф. д-р Минас Бакалчев се редовни професори
на Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

За разлика од знакот, кој поседува само едно конкретно значење и
како таков е затворен систем, означувач-означител, симболот упатува на
можно значење, истовремено е денотативен и конотативен, отворен систем,
динамичко единство на субјектот, означувачот и означеното.

Симбол е сознајно-комуникациска категорија со која субјектот во односот
кон објектот, разбран во најширок вид, ги обединува двете феноменални
рамнини, појавната физичка и поимната ментална, во трета рамнина,
симболична, претставувачка или репрезентативна, и со тоа го овозможува
појавувањето на нештата како појавување на одредена целовитост.

Симболот може да биде изобразен во различни медиуми, аналогно
различните перцептуално-сетилни системи. Така, симболот може да биде
кинестетичен, движење или одредена телесна конфигурација, телесен
гест, може да биде визуелен запис, графички цртеж, едно-, дво- или
повеќедимензионален, но може да биде и звучна слика, збор, како и мирис,
вкус, допир и слично.

Преку симболичката рамнина на ставање-во-присутност на одредена
идеја, претстава, значење, вредност или појава, субјектот ја објективизира

На нивото на визуелна перцепција, графичкиот запис е двојно
кодиран, однатре и однадвор. Однатре е апстрактна структура на визуелни
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забележувачки сили, вектори, структурален скелет од сили кои дефинираат
одредена формална супстанција. Тие, во крајна линија се сведуваат на
двете основни организирачки интенции, во најширока смисла, тенденцијата
кон единечното и кон мноштвеното, неделивото и деливото, немерливото и
мерливото. Однадвор е наративна фигура или слика со мемориска рефлексија,
аналогиска референца.

Обединети, ѕвездата и кругот симболизираат остварен продуктивен
процес, живот, што е и крајната цел на делувањето на архитектите и инженерите.
На овој начин симболот укажува на тоа дека само со заедничко делување се
постигнува вистинското знаење, вистинската вредност.

Вака двојно кодиран, симболот делува истовремено на двата искуственопоимни хоризонти, апстрактниот, концептуален, менталнопроективен, и
конкретниот, емпатиски, телесно реактивен.
Графичкиот симбол на Комората на овластени архитекти и овластени
инженери на Македонија се состои од два основни синкретично функционални
елементи, ѕвезда во полн сјај и круг опишан околу неа.
Примарниот елемент, симбол, е ѕвезда која во сите културолошки
кругови и слоеви ја претставува светлината, активната позитивна енергија,
живот, а во појавно-сознајна смисла тоа е свесноста за суштината на нештата.
Во просторна смисла ѕвездата е ориентациски симбол. Конкретната ѕвезда е
преплет, синергија од две елементарни четирикраки ѕвезди, кои секоја за себе,
поединечно е крстеста организација, прва логосно-дијалектичка референца, т.е.
прва формална честичка. Секоја поединечно има природно-радијална енергија
од центарот кон периферијата, со тоа што едната е и ротирачка, така што двете
заедно имаат комплексна повеќезначна динамична тектоника. Двете ѕвезди се
аналогија на двата идентитети, двете различни онтологии кои единствено во
меѓусебното интегрирање ја стекнуваат својата смисла, смислата на знаењето.
Во формална смисла, формираат осмокрака структура, ѕвезда, која всушност
е релација на обединување меѓу духовното и материјалното продирање на
логосот во материјата.
Секундарниот елемент, симбол, е круг кој претставува состојба на
постигнат идентитет, постигната целовитост. Кругот претставува единственост,
трајност и конзистентност.
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Идејни корени на Комората
Иницијатива за основање на инженерска комора уште во 90-тите години

Десетина години пред официјалното формирање на нашата Комора
на овластени архитекти и овластени инженери постоела иницијатива за
формирање Инженерска комора на Република Македонија. Причината
за нејзиното основање, според основачите на ИКРМ, била „заштита на
инженерските професии и инженерската етика, унапредување на квалитетот
и стручноста на инженерските професии, остварување на инженерските
професии во сообразност со интересите на општеството и претставување на
професионално-сталешките интереси пред телата и органите на Државата,
а преку членување во меѓународните соодветни асоцијации на комори на
инженерите и во Европа и во светот“.
Инженерската комора, како граѓанско здружение, е конституирана на
24.12.1997 година во „Домот на инженерство и технологија“ во Скопје. На
Основачкото собрание присуствувале 63 делегати, кои за претседател на
Комората едногласно го избираат Ратко Жунгулов, дипл. ел. инж. односно, за
претседател на Собранието на Комората е избран професор Петар Бабамов,
дипл. град. инж.
Здружението работело врз основа на Статут, во кој е наведено дека
„Инженерската комора на Македонија е формирана како единствена
асоцијација на инженерите, здружени по интересите во вршење на
инженерската професија, со индивидуално членство. Нејзини цели се: да ја
унапредува соработката и размената на искуствата помеѓу нејзините членови,
да ги застапува и претставува заедничките интереси на инженерите пред
државните органи, да ги информира членовите за сите значајни процеси од
областа на инженерството во земјата и светот, да учествува во расправи и да
предлага законска регулатива од областите на инженерството, да изготвува
основни рамки за правата и обврските на инженерите и да воспоставува и
негува контакти со соодветни инженерски асоцијации во други земји“.
Но, оваа иницијатива не добива финална реализација бидејќи не се
оформил процесот на законско дефинирање на ова здружение и давање на
јавни овластувања.
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Комората денес

Комората на овластени архитекти и инженери на Република Македонија
(КОАИ) ги обединува сите инженерски струки во Република Македонија.
Претставува единствена овластена институција која издава овластувања на
инженерите и архитектите од аспект на нивните професионални компетенции.
Комората издава и потврди на овластувања на странски инженери и архитекти
кои работат во Република Македонија. Моментално, Комората има повеќе од 3
000 активни и дополнителни 4 000 неактивни члена.
Освен домашни активности, Комората членува и во Европскиот совет
на инженерски комори (ECEC), во Светската федерација на инженерски
организации (WFEO) и Инженерската иницијатива за регионална соработка
(IIRS). Како професионална институција, Комората активно учествува во
континуираниот професионален развој на архитектите и инженерите,
поддржува бројни инженерски симпозиуми, конгреси и други стручни настани
организирани од други инженерски здруженија во државата.
Комората има 12 професионални одделенија, по едно за секоја инженерска
струка. Основна надлежност на сите одделенија е издавање инженерски
овластувања на архитектите и инженерите од Република Македонија, потврда
за овластувања на инженери од странство, како и организација на обуки за
континуиран професионален развој на членовите на Комората.

ВИЗИЈА
Позиционирање на Комората на овластени архитекти и овластени
инженери како рамноправен и релевантен член на меѓународната инженерска
заедница, активен чинител во развојот на инженерската струка и фактор за
зајакнување на улогата на инженерите во општеството.
МИСИЈА
Комората да го искористи своето влијание и авторитет и преку соработка
со релевантните институции да изврши унапредување и подобрување
на одредени законски решенија и други подзаконски акти во интерес на
архитектите, инженерите и на инженерството во целина.
ДЕЈНОСТИ
Континуиран професионален развој на своите членови преку организација на обуки
Издавање и продолжување на овластувања за домашни и странски
инженери и архитекти
Издавање на стручното списание ПРЕСИНГ
Нострификација на странски проекти
Поддршка на стручни инженерски здруженија во државата
Организирање семинари, конференции и други стручни настани

50

Раководни органи и тела на Комората од 2016 до 2020 година

Собранието на Комората брои 75 члена и
со него раководи претседавачот на собранието.
Комората има 12 професионални одделенија, со кои раководат одделенски раководители
избрани од секое одделение.
Раководителите на петте одделенија со најголем број членови (градежништво, архитектура,
електротехника, машинство и урбанизам) се
постојани членови на Управниот одбор на
Комората, заедно со претседателот и потпретседателот на Комората и имаат мандат од 4
години. Останатите раководители на одделенија
се периодични членови на Управниот одбор со
мандат од по една година.
Секое професионално одделение има комисија составена од 6 члена, која ги разгледува
апликациите за издавање овластувања.
Основни централни комисии/одбори во
Комората се Надзорниот одбор, Дисциплинската
комисија и Второстепената комисија за решавање
на жалби.
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Претседавач на Собранието на Комората (2016-2018)
билатерални научноистражувачки проекти, бил раководител на македонскиот
тим во меѓународен проект финансиран од Швајцарската научна фондација
SCOPES. Тековно е раководител на македонскиот тим на е ERASMUS+ проект.

Д-р Миле Ј. Станковски, роден во
Куманово, е инженер по електротехника
и моментно е Декан на Факултетот за
електротехника и информациски технологии
при УКИМ, Скопје. Истражувањата врз
својата докторска дисертација ги завршил
во Скопје, Куманово и Вулверхемптон во
Велика Британија. Бил на постдокторски
престој на универзитетите во Алборг,
Данска и во Валенсија, Шпанија.

Д-р Станковски бил редактор на три зборника (книги) на трудови на
националните ЕТАИ-конференции, ЕТАИ 2003, ЕТАИ 2005 и ЕТАИ 2007. Исто
така, бил редактор и на зборникот ААС 2000 на Меѓународниот симпозиум за
применети автоматски системи.

Д-р Станковски има објавено над Проф. д-р Миле Станковски
120 рецензирани научно-истражувачки
трудови, од кои поголем дел на меѓународни
конференции. Има објавено делови од две монографии и една книга во
странство. Автор е на книгата „Компјутерско водење на процеси“ која се користи
како учебник на ФЕИТ. Тој е носител на неколку научноистражувачки проекти
финансирани од МОН, како главен истражувач. Освен тоа, проф д-р Станковски
учествувал и водел неколку македонско-словенечки и македонско-кинески

Заменик-претседавач на Собранието на Комората (2016-2018)

Во категоријата на апликативно-стручни трудови, како инженер, д-р
Миле Станковски има изработено голем број апликативно-стручни трудови,
меѓу кои над 50 имаат особено значење. Неговите апликативно-стручни
трудови како типично системско-инженерски творби, сообразно со конкретната
примена, претставуваат инженерски трудови во подрачјето на заемните спреги
на автоматското управување со индустриската електроника, индустриската
компјутација, електромоторните погони и процесното машинство.
Д-р Станковски бил член на Иницијативниот одбор за формирање на
Комората на овластени архитекти и овластени инженери и бил прв претседател
на Одделението за електротехника при Комората.
Роден 1976 година, во Кичево.
Градежен факултет, конструктивен смер,завршува на Архитектонски и
Градежен факултет во Приштина, Косово. Постидипломски студии завршува на
Градежниот факултет во Скопје. Докторанд е на ИЗИИС Институт за земјотресно
инженерство и инженерска сеизмологија.

М-р Башким Алили
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Работното искуство го започнува како практикант во ДП „Еуростил“
- Кичево. Продолжува во ДГП „Басинг“ - Кичево како управител и учесник
при проектирање и надзор над градбата. Во 2012 година преминува во
Министерството за транспорт и врски. Од февруари 2016 од страна на
Собранието на Република Македонија е избран за член на Регулаторната
комисија за домување.

Членови на Управниот одбор на Комората
за мандатниот период 2016-2020
Перманентни членови на Управниот одбор на Комората се претседателот
на Комората, потпретседателот на Комората и раководителите на одделенијата
на градежни инженери, архитектура, електротехника, машинство и урбанизам.

Претседател на Комората на овластени архитекти и овластени
инженери на Република Македонија

Проф. д-р Миле Димитровски

Професор д-р Миле Димитровски е актуелен претседател на Комората
на овластени архитекти и овластени инженери, а пред тоа редовен професор
на Машинскиот факултет Скопје. Во својата професионална биографија бележи
дека три пати бил продекан на својот матичен факултет и тоа: продекан за
наука, развој и инвестиции, продекан за финансиско и материјално работење и
продекан за наука и меѓународна соработка, а бил и раководител на Институтот
за термичко инженерство.
д-р Миле Димитровски бил член на државната Комисија за испити од
областа на енергетската ефикасност, како и гостувачки професор на Воената
академија „Михајло Апостолски“.

Досега подготвил 21 учебник и учебно помагало, 71 научен труд, 47
стручни трудови од областа на моторите и екологијата, 57 стручни трудови од
областа на енергетиката. Во својата богата биографија регистрира 13 постојани
членства во меѓународни и државни институции, 22 меѓународни и домашни
сертификати и уверенија, како и 9 меѓународни награди и признанија.
Својата биографија д-р Миле Димитровски ја збогатува и со функциите
претседател на научниот комитет при Републичкиот совет за безбедност на
сообраќајот во РМ (двапати) претседател на техничкиот комитет бр.7 Горива
и мазива при Институтот за стандардизација, претседател на комисијата за
контрола на квалитетот по ISO9001 при АМСМ, претседател на државната
комисија за возила при Министерството за економија, претседател на
спортскиот мото-туринг клуб „д-р Владимир Бошков“ основач и активен член
на Лионс Клуб ВАРДАР (Лионс дистрикт Македонија бр. 132).
Вклучен е во „International Who is Who of intellectuals”, IBC, Cambridge
England, UK, 1997, дел од „Man of the Year 1997” од Американски биографски
институт, САД, заменик генерален директор на International Biographical Centre, Cambridge, England, UK, 1999, а вклучен е и во „Dictionary of International
Biographies“ - IBC, Cambridge England, UK, 2000. Зборува македонски, српски,
англиски, полски и руски јазик.
Во Комората на овластени архитекти и овластени инженери, д-р
Димитровски е од почетоците на нејзината работа. Бил претседател на
професионалното одделение за машинство, а работел на нејзино активирање во
Инженерскатa иницијатива за регионална соработка (ИИРС), како претставник
во делегацијата на Комората во ECEC (Европски сојуз на инженерски комори)
и како делегат при приемот на Комората ОАИ во Светската инженерска
институција (WFEO), каде што е член на комитетот за образование. Во IIRS
е член на комитетот за Континуирана професионална обука (CPD), кој има
задача брзо и ефикасно да го воведе CPD, како дел од работата на сите комори
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и како основа за одржување на нивото на инженерските вештини потребни за
континуирано извршување на професионалната работа еврокодови стандарди,
директиви, правилници,...
Учествувал во преговорите и во потпишувањето договори за меѓусебно
признавање на овластувањата помеѓу бугарската Комора и Комората ОАИ, при
договорот за заемно признавање помеѓу словенечката Комора ОИ и Комората
ОАИ. Со оваа активност се овозможува поголема мобилност, рамноправност
и динамична работа на инженерите во странство и на странските инженери
во Македонија, а македонската Комора врз база на оваа широка активност за
еквиваленција на овластувањата во последниве 6 години издала потврди за
голем број странски овластувања од 14 држави.
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Во инженерската кариера бил учесник во многубројни проекти за
термотехнички и гасни инсталации од кои најголем број се изведени и
функционираат, а фокусот на работата во последните години е на ревизија на
проекти и надзор врз изведба на проекти. Од делувањето во последните години
може да се издвои позицијата главен ревидент на инфраструктурни проекти
од значење на развојот (магистралните гасоводи), надзор врз изведбата на
специфични уникатни проекти за сценски технологии во театрите во Република
Македонија (стар-нов театар, театарот во Велес), како и елаборати-студии за
стратегиска оценка на влијанието на значајни големи објекти врз животната
средина за кое има овластување од Министерството за животна средина и
просторно планирање.

Потпретседател на Комората
Д-р Гајур Кадриу, дипл. инж. арх. - актуелен директор на ЈП Македонија пат

Проф. д-р Петар Цветановски дипл. град. инж. член на Управниот одбор,
од одделението на градежни инженери

Кадриу е доктор на технички науки. Докторира во 2015 година на
Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Претходно, во 2007 година, магистрира на Институтот за земјотресно
инженерство и инженерска сеизмологија, исто така во Скопје. Факултетско
образование – дипломиран архитект стекнува во 1986 година на
Архитектонскиот факултет при УКИМ.
Во своето професионално портфолио вбројува работен ангажман во
Собранието на Општина Тетово - Секретаријат за урбано планирање и градење
(1987), а од 1993 до 2011 година работи во приватното претпријатие „Годинг“
– Тетово. Во 2000 година се вработува во Министерството за урбанизам,
градежништво, сообраќај и заштита на околина во Скопје, а до 2002 година
работи и на Универзитет за Југоисточна Европа – Тетово како координатор за
техничка документација и изградба на универзитетскиот комплекс. Во 2002
година е републички инспектор за урбанизам и градежништво, а од 2003 година
работи во Министерството за транспорт и врски Скопје како раководител на
секторот за документирање и управува со градежно земјиште. Од 2012 година
е директор на ЈП Македонија пат-Скопје.
Кадриу е и претседател на Иницијативниот одбор за формирање
на Комората на овластени инженери и овластени архитекти на Република
Македонија.

Проф. д-р Цветановски е редовен професор на Градежниот факултет
во Скопје. Роден е на 28.7.1957 година во Битола, каде што завршува основно
и средно образование. Дипломира во 1980 година, во 1991 магистрира, а во
2001 година докторира на Градежниот факултет во Скопје. По дипломирањето
работи во фабриката за челични конструкции „Металец“ – Прилеп, а три
години подоцна се вработува на Градежниот факултет во Скопје. Како
професор организира предавања на повеќе предмети од областа на
металните конструкции. Во периодот 2007 – 2011 година дејствува како декан
на Градежниот факултет во Скопје, а во неколку мандати е раководител на
Катедрата за метални конструкции. Во периодот 2012 – 2016 година тој е член
на Сенатот на УКИМ. Во рамки на КОАИ е активен како член на Собранието и
претседател на Надзорниот одбор (2012 – 2016 година).
Во својот професионален ангажман работи на изведба, надзор, ревизија
и проектирање на голем број објекти, претежно во доменот на челичните
конструкции. Позначајни се: комплекс објекти во РТБ Бор (Србија), магацини на
Реплек, РЕК Битола, спортски сали во Прилеп, Охрид, Виница и Скопје („Борис
Трајковски“), индуструски хали во Неготино, Битола, жичница Средно Водно –
Милениумски крст, Градскиот стадион Филип II, зградата на Министерството
за транспорт и врски, Мостот на уметноста, мостот под Панорамското тркало.
Посебно треба да се истакне неговиот ангажман на голем број испитувања на
конструкции (крански греди, мостови, далноводни столбови, центрифугални
АБ столбови, спортски сали).
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Реџеп Асани, дипл. инж. арх. – член на Управниот одбор,
од Одделението на архитекти

Димче Галовски, дипл. маш. инж. - член на Управниот одбор,
од Одделението на машински инженери

Асани е дипломиран инженер архитект. Роден е во село Зајас, кичевско,
во 1971 година. Таму завршува основно образование.
Од 1989-1993 студира на Архитектонскиот факултет во Приштина, а
потоа дипломира на Политехничкиот универзитет – Факултет за градежно
инженерство, насока Архитектура во Тирана, Албанија.
Во 1997 година се вработува во општина Зајас како главен општински
архитект, а од 2003 до 2005 година работи како раководител на подрачна
единица при Министерството за транспорт и врски – Кичево. Од 2005 до 2013
е раководител на Секторот за урбанизам во општина Зајас, а од 2013-2016 е
помошник на раководителот во општина Кичево.
Асани е автор на многу проекти за станбени згради, проект за основно
училиште во село Зајас, периферни училишни згради итн. Од формирањето на
Комората на овластени архитекти и овластени инженери е член на Комисијата
за издавање на овластувања.

Димче Галовски е роден на 13.8.1979 година во Битола. Средното
образование го завршил во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Битола, а
дипломирал на Машинскиот факултет во Скопје, на отсекот Термоенергетика и
термотехника. Од 2006 година е вработен во АД Факом Скопје како технички
раководител на градилиште. Моментално е на позиција директор на РЕ Монтажа
во АД Факом Скопје и е член на Управниот одбор. Во текот на досегашното
работење бил носител на многу проекти од областа на изработка на челична
конструкција и монтажа на јавни објекти, мостови и индустриска опрема;
монтажа на сите видови челични конструкции и процесна опрема произведени
од компанијата; монтажа на инвестициска опрема, ремонти, реконструкција и
одржување на рударски машини и транспортни ленти во површински копови,
термо и хидроенергетски постројки, црна и обоена металургија, цементна и
хемиска индустрија, како и изработка на делови на опрема и машини според
оригинални цртежи или примероци за потреби на ремонти, реконструкција и
одржување. Активен е и во сите проекти со кои има работено компанијата со
странски партнери низ бившите ЈУ-републики и пошироко.

Во периодот 2012-2016 бил претседавач на Собранието на Комората на
овластени архитекти и овластени инженери.
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Владко Тодоровски, дипл. ел. инж. - член на Управниот одбор,
од Одделението на електро инженери

М-р Жаклина Ангеловска, дипл. арх. инж. – член на Управниот одбор,
од Одделението на урбанисти и планери

Владко Тодоровски е електротехнички инженер роден во 1959 година во
Скопје, каде што живее и денес. Како стипендист на фабриката „Раде Кончар“,
по завршувањето на високото образование во неа е ангажиран во одделот
за контрола на квалитетот на производство на расклопни постројки и на
компоненти за воена опрема.
Во 1990 година со својот татко ја основа сопствената фирма „БЛАКОМ
– инженеринг“ во Скопје, каде што и денес работи. Фирмата се занимава со
изработка на проекти за фаза електрика, надзор и ревизија на проекти и
паралелно со увоз на електрична опрема, специјализирана за осветлување.
Резултатите во работењето се проекти за фаза електрика за повеќе од
400 објекти меѓу кои се хотелите во Скопје „Александар Палас“, „Холидеј Ин“ и
„Парк Резиденс“, хотел и казино „Принцес“ во Гевгелија, осветлување на хотел
„Континентал“ и управната зграда на „Макпетрол“ во Скопје, наплатни рампи,
спортски сали, винариите „Стоби“, „Попов“ и „Тиквеш“ итн.
Повеќегодишните активности во рамките на Комората опфаќаат
ангажман во Комисијата за издавање овластување, членство во Собранието
на Комората, членство во Надзорниот одбор на КОАИ, а исто така е и автор на
проектот фаза електрика на новиот објект на КОАИ.
Веќе повеќе години е член на комитетот ТК 31 во склоп на Институтот за
стандардизација на РМ, одговорен за електрични инсталации и осветлување.
Исто така, член е на Одборот за соработка и односи со јавноста на ФЕИТ при
УКИМ.

Родена е во 1966 година во Крива Паланка. Во 1991 дипломира на
Архи-тектонскиот факултет во Скопје, а во 2006 година сe стекнува со звањето
магистер на науки за просторно планирање на Природно–математичкиот
факултет - Институт за географија во Скопје. Докторанд е на Архитектонскиот
факултет во Скопје, во областа на урбанизмот. Живее и работи во Скопје.
Професионалното работното искуство од 23 години го стекнува
во повеќе сектори. Првите пет години работи како проектант-архитект во
приватна проектантска фирма, потоа осум години како урбанист и планер во
јавниот сектор, три години како директор во државниот сектор во областа на
урбанизмот и градежништвото, седум години во приватни фирми со мешовит
капитал, македонски и странски, а последните три години во сопствена фирма.
Таа учествува во изработката на просторен план на Р. Македонија, ГУП
на Скопје и други планови како планер-урбанист во Агенцијата за планирање
на просторот на РМ, којашто е носител на законот за легализација на
дивоградбите, како и на правилници за овластувања на инженери и лиценци
за фирми чија дејност е изградба на објекти и урбанизам.
Проектант, менаџер или учесник на градба на големи инвестициски
проекти како што се: Џонсон Мети во зоната Бунарџик – Скопје, КЕМЕТ
ЕЛЕКТРОНИКС Македонија во зоната Бунарџик, ТЦ со апартманско сместување
- КАПИТОЛ мол, хотел Хилтон во Аеродром, основно и средно училиште Јахја
Кемал во Карпош и др. Основач е на УРБАНКОН дооел Скопје, проектантскопланерска компанија, а работи и како проценител за недвижен имот, вештак
од областа на архитектурата.
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Професионални одделенија со помал број на членови

М-р Јован Христоски, раководител на Одделението на инженери по
сообраќајно инженерство

Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски, раководител на Одделението на инженери
по геотехника
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Проф. д-р Ванчо Донев, раководител на Одделението за ППЗ/ЗПР

Проф. д-р Јован Јованов, раководител на Одделението на инженери
по геодезија

Проф. д-р Христина Спасевска, раководител на Одделението за
животна средина

Проф. д-р Александар Димитров, раководител на Одделението на
технолошко-металуршки инженери

Вон. проф. д-р Даме Димитровски, раководител на Одделението за
енергетска ефикасност

59

Надзорен одбор (2016-2020)

Дипломиран инженер архитект, Архитектонски факултет при УКИМ во
Скопје, насока проектирање.
Магистер по менаџмент со човечки ресурси, магистерски студии на УТМС
Скопје.
Работно искуство:
Проектирање, надзор и изведба во сопствена компнија „ФОРМ ПРОЕКТ“
Битола;
Самостоен надзор во Техничка служба на ЈПССДП ПО Битола;
Раководител на Техничка служба и гранични премини во ЈПССДП ПО
Битола;

М-р Кристинка Радевски, дипл. инж. арх. –
претседател на Надзорниот одбор

Координатор и технички раководител во Сектор за стопанисување со
станбен и деловен простор на АДССДП на РМ Скопје;
Директор на Секторот за градба и уредување на градежно земјиште на
АДССДП на РМ Скопје;
Специјалист за градежни работи во Проектната единица на Проектот за
локален и регионален развој;
Ратко Станојковски – заменик-претседател
проф. д-р Милорад Јовановски – член
Зоран Мирчевски – член
Катерина Манчева – заменик-член
Дурим Фетау – заменик-член
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Дисциплинска комисија (2016-2018)

Дипломира на Архитектонскиот факултет во Скопје во 1999 година.
2001 / 2002 работи во HP Architecten во Ротердам.
Магистрира на Архитектонскиот факултет при Техничкиoт факултет во
Делфт (TU Delft), Холандија, во 2002 година.
Во 2002 година го основа архитектонското ателје – Low Tech Architects во
Скопје.
Од 2008 година е предавач на Факултетот за архитектура и дизајн при
Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС) во Скопје на групата предмети
од Архитектонски конструкции.
Од 2015 е директор на Меѓународната висока школа за архитектура и
дизајн при УАКС.

М-р Сашо Блажевски, дипл. инж. арх. –
претседател на Дисциплинската комисија

Автор е на повеќе јавни и приватни проекти за објекти од високоградбата.
Добитник на награди на анонимни архитектонски конкурси и признанија на
манифестации.
Докторанд на Архитектонскиот факултет при УКИМ, на катедрата за
Урбанизам.

Христина Матоска – заменик-претседател
Влатко Иванов – член
Андон Петровски – член
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Второстепена комисија за жалби (2016-2020)

Роден е 1963 во Охрид. Живее во Битола.
Дипломира 1989 на Градежниот факултет при Универзитет „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје. Познава и се служи со компјутерски програми поврзани
со градежништво (МС Проект, АЦАД) како и работа по меѓународни процедури
(ФИДИК, ПРАГ).

Емил Бундевски, дипл. град. инж. –
претседател на второстепената комисија за жалби

Од 1990 работи во ГД Гранит на позициите раководител во Лабораторија
за квалитет на материјали и изведба, раководител на Одделението за
нискоградба, раководител на работна единица Кичево. Работи и во странство
на позициите инженер за материјали, одговорен инженер на делница, технички
директор на градилиште и директор на градилиште. По напуштањето на Гранит,
од 2010 г. работи во Геинг КуК Скопје, на позиција Надзор над одржување на
патишта и Главен надзор на Проект, консултант за работа по услови по ФИДИК.
Љупчо Георгиевски – заменик-претседател
Алекса Томовски – член
Сељајдин Беадини – член
Ванчо Ангелов – заменик-член
Јакуп Фетаи – заменик-член
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Собрание на Комората на овластени архитекти
и овластени инженери 2016-2020
ГРАДЕЖНИШТВО

АРХИТЕКТУРА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

МАШИНСТВО

УРБАНИЗАМ

Скопје
Мери Цветковска
Илија Коцарев
Горан Марковски
Ана Тромбева Гаврилоска
Ива Џагора
Раде Лазаревски
Тодорка Самарџиоска
Зоран Мирчевски
Сиљан Михајловски
Маријана Поповска
Башким Алили
Џенгис Хани

Скопје
Кристинка Радевски
Страхиња Трпевски
Ангел Ситновски
Сања Раѓеновиќ
Веселинка Герасимовска
Никола Велковски
Сашко Иванов
Александра Трајковска
Сашо Блажевски

Скопје
Чедомир Андоновски
Славчо Василевски
Христина Матовска
Фросина Сејзова
Миле Станковски
Влатко Стоилков
Слободан Томиќ

Скопје
Катерина Манчева
Нада Брајковска
Илија Тикваровски
Влатко Иванов
Дејан Спасков

Скопје
Влатко Коробар
Неџади Зулбеари

Битола
Катерина Димеска
Игор Никодинов
Васко Петровски
Кристијан Руневски
Шабан Алиу

Битола
Ана Ѓорѓиоска
Благојче Цветковски
Анастасија Трајковска

Битола
Адријана Милевска
Јован Стефановски
Владе Гроздановски

Битола
Катица Б. Аризанкоска
Љупчо Чачоски
Круме Стојанов

Битола
Илија Беличоски

Тетово
Беким Емурлаи
Семијал Хасани
Куманово
Ведат Рамадани
Марија Станковска
Струмица
Горан Едровски
Љубомир Јанев
Љупче Колев
Костадин Ристоманов

Тетово
Гајур Кадриу

Тетово
Сељејдин Бехадини

Тетово
Алекса Томовски

Тетово
Дурим Фетаху

Куманово
Драгана Јовановска

Куманово
Ратко Станојковски

Куманово
Зоран Младеновски

Куманово
Марина Стојчева

Струмица
Љупче Ефтимов

Струмица
Елена Алексовска

Струмица
Митко Бубевски

Струмица
Марија Едровска

ОДДЕЛЕНИЈА СО
ПОМАЛ БРОЈ ЧЛЕНОВИ
Скопје
Усеин Багашов
Геотехника
Ивица Стоилковски
Сообраќај
Златко Србиновски
Геодезија
Томче Божиновски
ППЗ/ЗПР

Битола
Тале Герамитчиоски
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Трет состав на Собранието на Коморта (2016-2020)
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Стручни служби во Комората
генерален секретар

Стручните служби на Комората ги сочинуваат: генералниот секретар
на Комората, еден одговорен за информатичка технологија и комуникации,
тројца координатори за издавање овластувања и еден администратор-архивар.
Бројот на вработени е непроменет од декември 2012 година.
Во досегашните 10 години работење на Комората, службите на Комората
имаат процесирано над 27 000 апликации за овластувања за над 7 000
архитекти и инженери и над 8 000 продолжувања на истечени овластувања за
проектирање, ревизија, изведба и надзор за сега активните над 3 000 члена
на Комората.

Работата на службите на Комората

Димче Атанасовски, дипломиран правник од УКИМ, дипломиран инженер по компјутерски системи, магистер по право на информатичка технологија, Auckland University, Нов
Зеланд. Докторанд од областа на Право на електронска трговија. Живее 11 години во Нов
Зеланд, од кои 8 години работи на најголемиот државен универзитет, Auckland University.
Хонорарен предавач на Универзитетот Американ Колеџ, Скопје. Генерален секретар на
Комората од декември 2012 година.

Комората има нетипична организациска структура, со вкупно седум
вработени со полно работно време (вклучително и претседателот на Комората)
и 50-тина ангажирани експерти како надворешни соработници и дел од
стручните комисии на професионалните одделенија.
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2008-2012
Иницијалните години (2008-2012) од работата на службите на
Комората се период на првично екипирање, административно оформување,
период на изготвување на основачките акти на Комората, дефинирање
на внатрешните процеси и издавање на првите овластувања. Несомнено,
ова е период во кој се дефинирани контурите за понатамошниот раст на
институцијата. Во првичниот период при издавањето на првите овластувања
во 2008 година, во службите на Комората работеле Славица Спасовска и
Петар Ковачев (кој си замина во 2014). Потоа, во јануари 2009 со работа
започнуваат Оливија Доневска и Леонита Чалоска, а малку подоцна во јуни
2009 им се придружува и Фљутура Хазари.

2012-2016
Следува периодот од 2012 до 2016 во кој, благодарение на
новопоставениот систем на работа и значителните софтверски
измени во 2013 следено со исклучителната посветеност на
претседателот и на сите вработени во службите на Комората
бележиме:
Раст од над 50% на бројот на активни членови во
Комората;
Раст од над 50% на финансиските приливи;
Ваквиот раст овозможи купување сопствен административен простор и едукативен центар за Комората
кон крајот на 2015 година;
Дигитализирана е сета хартиена архива на Комората
од над 200 000 страници;
Софтверска интеграција на системот на Комората со
системот за електронски градежни дозволи.

Стручните служби во Комората - од лево кон десно: Леонита Чалоска, дипл.инж.арх.,
координатор на одделенијата електротехника, машинство, сообраќај, животна средина,
енергетска ефикасност; Игор Панчевски, дипл ел. инж. одговорен за ИТ хардвер, софтвер и
веб-страната на Комората; Славица Спасовскa, одговорна за архива, сметководство и општа
администрација; генералниот секретар Димче Атанасовски; Фљутура Хазари, магистер
по економски науки, координатор на Одделенијата на градежни инженери, геодезија и
геотехника; Оливија Доневска, дипломиран економист, координатор на Одделенијата на
архитекти, заштита при работа, противпожарна заштита, технологија, металургија.

2017
Третиот циклус на административно работење започнува во тековнава,
2017 година. Насоките од новоизбраниот претседател на Комората беа да
се стави поголем акцент на внатрешните административни процедури што
овозможија да го имплементираме ISO стандардот за административно
работење ISO 9001:2015, со меѓународна сертификација од Лондон во
септември 2017 година.

Во 2017 година стручните служби работеа на еден исклучително битен проект за системска интеграција на базата на податоци на Комората со системот
за електронски градежни дозволи. Со оваа софтверска интеграција ќе се оневозможи неовластени инженери да потпишуваат проектна документација
потребна за издавање одобренија за градење. Со завршувањето на овој проект, централниот систем на Комората ќe биде датабазно поврзан со централниот
систем за издавање одобренија за градење, преку кој нашата Комора се вмрежува со сите општини во државата, Министерството за транспорт и врски и
сите други државни и општински институции кои учествуваат во процесот на издавање одобренија за градење. Со овој проект Комората се позиционира како
битна институција во државата вклучена во процесот на издавање градежни дозволи. Новиот процес ќе започне да се применува во 2018 година.
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Некои од активностите и успесите на службите на Комората во изминативе 5 години се прикажани на следните графикони.

Раст од над 50%

Раст од над 600%
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Раст од над 50%
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Осигурување од професионална одговорност
Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република
Македонија, по упатениот повик до најголемите осигурителни друштва во
државата, потпиша договор за осигурување од професионална одговорност
за сите членови на Комората со намирена членарина. Трошокот за ова
осигурување во целост е на товар на Комората. Осигурителната полиса е со
висина на осигурително покритие и годишен агрегатен лимит од 5.000 евра за
член, без учество на осигуреникот во штетниот настан (без франшиза).
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СОРАБОТКИ СО ИНСТИТУЦИИ

Средба со претседателот на Мaкедонија, господин Ѓорѓе Иванов

Неопходноста од промена на законската регулатива, имплементација
на еврокодовите, генералната состојба со градежништвото и проблемите на
инженерите беа дел од точките на кои разговараа претставнците на КОАИ
при посетата на претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов. На
средбата, која се одржа во ноември 2016 година во просториите на Комората,
инженерите добија поддршка од претседателот за сите нивни иницијативи.
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Договорена е повторна средба со претседателот за подетално
разгледување на предлозите на инженерите. Исто така, претседателот
Иванов ја прифати поканата од Комората да биде покровител на
Генералното собрание на Европската асоцијација на инженерски
комори (ЕЦЕЦ), кое се одржа во октомври 2017 година.

Средба меѓу раководството на КОАИ и министерот за транспорт и врски, господин Горан Сугарески

Министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески, еден месец по
неговото назначување, оствари работна средба со раководството на Комората.
Првиот човек на Комората, проф. д-р Миле Димитровски, ги истакна
приоритетите на Комората за претстојниот период, како што се подготовки
за измени и дополнување на Законот за градење и Законот за просторно и
урбанистичко планирање, измени и дополнувања на Законот за градење
во делот на категоризација на градбите, измени и дополнувања во делот
на работата на Комората (издавање овластувања и нивно продолжување),
донесување Правилник за нормативи за урбанистички и градежни активности

(порано нарекуван тарифник – ценовник на инженерските услуги) и барање
за интензивирање на соработката со Министерството со зголемување на
активностите за урбанизам, градежништво и архитектура. Министерот Сугарески
е добро запознаен со работата на Комората и дава поддршка на нејзината
работа во делот на воведувањето континуирана професионална надградба на
членството и во делот на меѓународната соработка со соседните држави и
пошироко. Притоа, тој ќе даде поддршка на сите активности за подобрување
на законските решенија што се однесуваат на инженерската струка и очекува
комуникацијата со Комората да се одвива по институционален пат.
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Благодарница до министерот Jанакиески, 2012 година

Министерот без ресор задолжен за подобрување на инвестициската
клима за домашните компании, Зоран Шапуриќ, оствари средба со
претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инженери,
проф. д-р Миле Димитровски, со претседателот на Собранието на КОАИ, проф.
д-р Миле Станковски, како и со раководители и членови на професионалните
одделенија во Комората.
На средбата, која се одржа во текот на јули 2017 година, се разговараше
околу измените и дополнувањата на Законот за градење и на Законот за
просторно и урбанистичко планирање за подобрување на инвестициската клима
за домашните компании во Македонија, измени и дополнувања на Законот
за градење во делот на категоризација на градбите заради зголемување на
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Министерот Шапуриќ, 2017 година: Инженерите се значаен
дел од државата

квалитетот на инженерските услуги, измени и дополнувања за работата на
Комората (издавање овластувања, нивна категоризација според спецификите
на образованието по Болоња), донесување Правилник за нормативи за
урбанистички и градежни активности (порано нарекуван тарифник – ценовник
на инженерските услуги) и барање за интензивирање на соработката со
Министерството со зголемување на активностите за урбанизам, градежништво
и архитектура. Министерот Шапуриќ даде целосна поддршка на работата на
Комората, посебно во однос на воведувањето континуирана професионална
дообука на членството и меѓународната соработка, како и на сите активности
во насока на подобрување на законските решенија. Според него, инженерите
и архитектите се значаен дел од државата и затоа, тој се надева на успешна и
плодна соработка со Комората.

Работилница за законска регулатива
„Работилница за реформа на групата закони кои го уредуваат планирањето, развојот и контролата на изградбата на просторот“ се одржа во текот
на септември 2017 во Комората на овластени архитекти и овластени инженери.
Работилницата ја организираа Државниот инспекторат за градежништво
и урбанизам во координација со Владата на Република Македонија и
Министерството за транспорт и врски.
На настанот учествуваа претставници на речиси сите институции,
министерства, агенции, комори и инспекторати кои се директно засегнати
од оваа тематика. На работилницата министерот за транспорт и врски,
Горан Сугарески, говореше за добрата законска регулатива како основа за
социоекономски напредок и развој. Неговиот колега, министерот без ресор во
Владата, Зоран Шапуриќ, се осврна на просторното планирање и животната
средина. Заменик-министерот за животна средина, Јани Макрадули, исто така,
се обрати на работилницата за реформа на групата закони кои го уредуваат
планирањето, развојот и контролата на изградбата на просторот.

Потпишување меморандум за соработка со Заедницата на единиците на локална
самоуправа - ЗЕЛС
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Професионално одделение на урбанисти и планери

Основано: 2012 година (од 2008 до 2012 година функционира во
рамките на Одделението за архитектура)
Број на активни членови: 218 (од вкупно 516 члена)
Раководител на Одделението: м-р Жаклина Ангеловска, дипл. инж. арх.
За Одделението: Урбанистите се дипломирани инженери архитекти.
Оваа дејност е дефинирана со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Почетокот на градбата (проектирањето, ревизијата и изведбата на
објекти) започнува со однапред усвоен урбанистички план или урбанистичка
планска документација за што е неопходно ангажирање на урбанист, носител
на планирањето на просторот. Исто така, посебност на членовите на ова
одделение е тоа што нивната работа е фокусирана на макрониво на планирање
на просторот, за разлика од другите инженерски струки кои се фокусирани на
микропростор за реализација на конкретна градба. Со децентрализацијата во
Република Македонија, урбанизмот се пренесе од државно на локално ниво,
со што всушност се овозможи економски раст и развој на општините. Затоа,
доколку некој архитект сака да учествува во политиката на развој на својата
општина и да биде дел од луѓето што спроведуваат визија за хумано живеење,
тогаш треба да стане урбанист-планер и да членува во ова одделение. Само
со професионален и научен пристап може да се обезбеди хумано живеење во
урбан простор.
Визија: Одделението е алка од инженерскиот синџир и во иднина треба да
има добро позиционирање во Комората токму заради инженерското заедништво
и заемната сплотеност. Во Одделението да доминира професионалноста, а не
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политиката да влијае врз развојот на нашето општество. Ова ќе се постигне така
што законските решенија ќе ги подготвуваат професионалци од Одделението.
Вреди да опстоиме како професионалци и еснаф само доколку нашиот збор,
како членови на Одделението за урбанизам, има поголемо значење и тежина од
зборот на политичарите и моќниците при носење на урбанистичките планови и
развојот на хуманото живеење.

УРБАНИСТИ И ПЛАНЕРИ
издадени овластувања по тип на активни членови

Професионално одделение на архитекти

Основано: 2008 година
Број на активни членови: 719 (од вкупно 1 783 члена)
Раководител на Одделението: Реџеп Асани, дипл. инж. арх.

АРХИТЕКТУРА
издадени овластувања по тип на активни членови

Поранешни раководители: д-р Гајур Кадриу (2008-2012) и Страхиња
Трпевски (2012-2016)
За Одделението: Архитектот е носител на процесот на планирање,
проектирање и реализирање на градбите имајќи за цел да создаде практични,
економски оправдани и естетски решенија.
Основна мисија на Одделението на архитекти е да обезбеди услови за
создавање квалитетна архитектура, зачувувајќи го угледот на струката, како и
правата на овластениот архитект како проектант, надзор, ревидент и изведувач,
не нарушувајќи ги интересите на другите лица кои се дел од овој процес.
Визија: Имајќи ја пред себе основната визија да обезбеди сигурно и
мерливо унапредување на архитектонската дејност, целите на Одделението се
насочуваат кон планирање активности, кои ќе обезбедат стручни и мотивирани
архитекти кои ќе бидат подготвени да дадат најдобри услуги и ќе создадат
архитектура во согласност со опкружувањето.
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Професионално одделение на градежни инженери
Основано: 2008 година со конституирањето на Комората
Број на активни членови: 1 073 (од вкупно 2 406 члена)
Раководител на Одделението: проф. д-р Петар Цветановски, дипл. град.
инж.
Поранешни раководители: проф. д-р Санде Атанасовски (2008-2012),
Салим Хасани (2012-2016)
За Одделението: Одделението на градежни инженери е најголемо
одделение и е застапено со 25 претставници во Собранието на КОАИ. Одборот
на Одделението брои 11 члена. Најголемиот број членови се дипломирани
градежни инженери од Градежниот факултет во Скопје. Покрај тековните
обврски за издавање, потврда и продолжување на овластувањата, Одделението
работи на полето на стручната надградба на своето членство, придонесува во
реализација на активностите на КОАИ и во реализација на својата програма
за работа. Одделението, во соработка со раководните органи и стручните
служби на КОАИ, организира бројни семинари на актуелни теми, презентации
на нови технологии во проектирањето и изведбата на објектите, тркалезни
маси со дебати за стручни теми и актуелни законски решенија. Треба да се
напомене активноста во стручната ревизија на европската регулатива за
градежни конструкции, еврокодовите, како и организацијата на семинари во
повеќе градови за имплементација на еврокодовите. Овие активности беа
реализирани во соработка со Градежниот факултет во Скопје.
Визија: Една од главните цели на Одделението на градежни инженери е
афирмација и унапредување на градежното инженерство и пораст на бројот на
активни членови. Одделението смета дека целта може да се реализира преку
една силна и интегрирана комора. Угледот и општественото ниво на градежното
инженерство и на инженерските професии во поширока рамка, меѓу другото,
може да се оцени и преку цената на инженерските услуги. Во тој поглед,
Одделението ќе се заложи за донесување ценовник на инженерските услуги.
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Низа решенија во Законот за градење се во колизија со техничката пракса и со
интересите на градежните инженери. Одделението ќе се заложи за соодветни
измени и дополнувања во Законот за градење со кои ќе се надминат низа
нелогичности со кои актуелно се соочуваме. Пред сè, нова категоризација на
објектите, заснована на технички и/или финансиски критериуми. Критериумите
за добивање овластувања да преминат во ингеренции на КОАИ, односно да
се регулираат со Правилник за добивање овластувања донесен од КОАИ. Од
аспект на комплексноста на градежништвото како професија, како и од аспект
на едукативните насоки, во рамките на Одделението на градежни инженери ќе
се организираат секции на инженери од областите на конструкциите, патиштата
и железниците и хидротехниката.

ГРАДЕЖНИШТВО
издадени овластувања по тип на активни членови

Професионално одделение на машински инженери
Основано: 2008
Број на активни членови: 448 (од вкупно 1 040 члена)
Раководител на Одделението: Димче Галовски, дипл. маш. инж.
Поранешни раководители: д-р Беким Фетаји (2008-2012), проф. д-р
Миле Димитровски (2012-2016)
За Одделението: Во Одделението членуваат инженери од областа на
машинството. Постарите инженери со VII-1 степен на образование се најчесто
од енергетска насока, а инженерите со образование по Болоња најчесто од
насоките термичко инженерство, хидротехника, пневматика и автоматика,
заварување, заварени конструкции и транспортни системи и лифтови. Сите
овие струки имаат дејност поврзана со Законот за градење. Во претходниот
период Одделението се занимаваше со издавање овластувања и најголемиот
број заинтересирани, кои својата дејност ја поврзуваат со Законот за градење,
се здобиле со овластувања.
Во наредниот период Одделенето поинтензивно ќе се занимава со
континуирана професионална надградба на инженерите, што е предвидено
со директива на Европската Унија и со можноста за остварување мобилност
на членовите. Во таа насока, веќе во процедура на усвојување по предлог на
работна група од МОН, е побарано инженерите од областа на машинството со
овластување од Комората да бидат во групата на регулирани професии. Со ова
ќе се овозможи нивната непречена мобилност во ЕУ.
Во идниот период фокус на професионалната надградба за Одделението
ќе биде гасната техника и технологија, бидејќи со интензивната гасификција на
Македонија се очекува развој на секундарната, терцијарната мрежа и куќните
инсталации за што нема доволно обучен кадар. Во посебна група ќе се врши
надградба и за специфични инсталации во областа на термичкото инженерство,
како што се мали болнички капацитети, стерилни соби, микроклиматски услови,
системи за ладење, но и соларни колектори, биомаса и биодигестори за биогас.
Предвидено е да гостуваат експерти од практиката, кои ќе ги пренесат своите
знаења и вештини на овластените инженери.

Одделението, преку Комората, овозможува да се влијае на едукативнот
концепт на високообразовните институции за стекнување современи знаења на
инженерите, а тоа го прави со препораки од Одделението, кои се однесуваат на
содржините на наставните планови на Факултетите, кои образуваат инженери
од машинската струка.
Визија: Одделението да стане центар за комуникација со овластените
инженери каде што ќе се овозможува идентификација на сите потреби на
современото инженерство и брзо и ефикасно организирање дообука за секоја
новост поврзана со користење на овластувањата.

МАШИНСТВО
издадени овластувања по тип на активни членови
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Професионално одделение на електроинженери

Основано: 2008 година
Број на активни членови: 502 (од вкупно 1 196 члена)
Раководител на Одделението: Владко Тодоровски, дипл. ел. инж.
Поранешни раководители: проф. д-р Миле Станковски (2008-2016)
За Одделението: Од аголот на професионалните ангажмани, Комората ги
артикулира, потстрекнува, вреднува и истакнува струковите и индивидуалните
карактеристики на членовите. Ваквиот пристап подразбира постојано следење
на работата на членовите на Одделението по електротехника и врз основа
на согледувањата, интегрирани со следењето на технолошките унапредувања
на процесите и производите во електротехниката, се врши информирање
на членовите и нивно насочување на индивидуална или организирана
доедукација. Информирањето и доедукацијата се вршат од страна на
истакнати членови на Комората во одредени специјалности, од страна на
професори од Електротехничкиот факултет или од етаблирани предавачи или
професори од странство. Но, ова проширување на рамките на знаењата на
електроинженерите не се одвива само во електротехниката, туку ги зафаќа и
сферите на градежните материјали и градежните постапки, новите технолошки
материјали и производи применливи во електротехниката, ги зафаќа и сите
иновации на машинството, термотехниката и хидротехниката и, пред сè,
инкорпорирањето на достигнувањата на информатичката технологија како
експресија на иновативната технологија на електротехниката.
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Комората и Oдделението го формираат мостот меѓу членовите на
Комората и со тоа ја подобруваат комуникацијата во рамки на Oдделението и
во комуникација со останатите членови на Комората. Одделението се стреми
кон тоа да биде најголема база на потврдени едуцирани и искусни кадри
со верифициран квалитет и обем на знаења и вештини. Целта е Комората и
Одделението да бидат првата институција на која ќе ѝ се обратат останатите
институции во државата, локалната самоуправа, инвеститорите на градби или
меѓународни партнери во процесот на планирање или реализација на градби
во доменот на електротехниката. Одделението е директен верификатор на
авторските права на членовите и заштитник од нелојалната конкуренција на
неовластените електроинженери.
Одделението е место за разгледување на новите идеи и постапки во
доменот на проектирање, ревизија, надзор и изведба и претставува мост
на овие идеи кон нивното олицетворување во праксата или законската
легислатива. Воедно, Одделението е и место за дискусија и евентуална
ревизија на постојните закони и прописи и нивно приспособување или измена
во согласност со технолошките унапредувања, кои секојдневно созреваат.
Основните принципи на работење подразбираат соработка со
високошколските институции, учество на експертски состаноци и семинари,
како и подготовка на нови студиски програми. За работата на Одделението по
електротехника, суштински важна е соработката со претставниците на коморите
и здруженијата на електроинженери во регионот и пошироко и примена на дел
од нивните искуства во работата на нашето одделение.

Визија: Визијата за работата на Одделението се заснова на проширување
и интензивирање на соработката меѓу инженерите во Одделението, што
значајно влијае на сеопфатноста на барањата и приоритетите поставени во
струката. Неопходна е континуирана активност за доедукација во практичниот
аспект на струката и во таа смисла, издавање упатства во насока за прецизно
дефинирање на задачите во процесот на проектирање, ревизија, надзор и
изведба.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
издадени овластувања по тип на активни членови

Неопходно е зголемување на комуникацијата со стручните служби на
министерствата и локалната самоуправа за да се надминат празнините во
легислативата, неопходни за додефинирање на процесот на проектирање
и градба. Приоритетна задача е градење нови соодветни критериуми за
категоризација на градбите што директно бара попрецизни и децидни услови
на градење на критериумите за издавање на овластувањата за проектирање,
ревизија, надзор и изведба. Ова кореспондира и со потребата за дооформување
на општите критериуми за припадност на струката во напливот на новите
генерирани струки и специфични специјалности во или вон струката. Работиме
на идејата за формирање стручна библиотека од книги и списанија од земјата
и од странство, која би прераснала во база на податоци на технолошкиот развој
на струката. Таа би била скенирана и пренесена во медиумите за бесплатно
користење на овластени електроинженери.
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Професионално одделение на сообраќајни инженери
Основано: 2008 година
Број на активни членови: 43 (од вкупно 120 члена)
Раководител на Одделението: м-р Јован Христоски, дипл. сообр. инж.

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

СООБРАЌАЈ
За Одделението: Суштински, формирањето на Одделението за сообраќај
датира и произлегува од Законот за градба, со кое законско решение за првпат
се утврдува правилната позиција на сообраќајните инженери во Република
Македонија. Тогаш добиваат рамноправен статус со сите останати инженерски
струки. Исто така, ова е темелот за раст на бројот на сообраќајни инженери
кои се занимаваат со проектирање, ревизија, надзор и изведба. Одделението
расте полека од аспект на бројот на членови и ги привлекува дипломираните
студенти (од отсекот Сообраќај на Техничкиот факултет во Битола) да се
занимаваат со проектирање.
Карактеристично за струката е тоа што за да може да се работи во
проектирање, потребно е да се стекне дополнително знаење во проектирањето,
кое е во експанзија поради економскиот развој на државата, изградбата на
патишта и објекти. Поради ова, се јавува недостиг на проектанти во областа на
сообраќајното инженерство. Само лицата што работат проектирање добиваат
овластувања од Комората на овластени архитекти и овластени инженери.
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издадени овластувања по тип на активни членови

Професионално одделение на инженери по геологија и геотехника
Основано: 2008 година
Број на активни членови: 44 (од вкупно 112 члена)
Раководител на Одделението: проф. д-р Спасен Ѓорѓевски, дипл. град.
инж.
Поранешни раководители: проф. д-р Милорад Јовановски, дипл. инж.
геолог (2008-2016)
За Одделението: Одделението за геотехника се грижи за правата на
инженерите од областа на геотехниката, како и инженерите од сродните
технички науки, со цел работно и професионално да дејствуваат во областа
на геотехниката. Целите и задачите на Одделението произлегуваат од
потребите и интересите на неговите членови и се во функција на развојот и
унапредувањето на практиката и науката во подрачјето на геотехниката во
Република Македонија.
За остварување на целите заради кои е основано, Одделението особено
се грижи за остварување на следните задачи:
- Го координира и стимулира следењето на современиот развој
на науката и практиката во областа на геологијата и геотехниката и го
обезбедува навременото информирање на своите членови, ја поттикнува
и зајакнува размената на професионални, инженерски, научни и техничкотехнолошки идеи, како и трансферот на научноистражувачките, развојнотехничките и проектантските знаења и информации помеѓу наставно-научните
и истражувачките организации, развојните и проектантските служби и
производните претпријатија од областа на геотехниката, работи на трансферот
на знаења, научно-технички информации и технологии во земјата и кон други
земји преку организирање и поттикнување различни форми на професионални
средби и презентации, изложби, семинари, симпозиуми и слично.
- Ги поттикнува и поддржува иницијативите на своите членови за
научноистражувачка работа, како и примена на научноистражувачките
резултати во областа на геотехниката;

- Соработува со соодветни меѓународни и домашни асоцијации заради
размена на информации, публикации организирање стручни предавања;
- Организира и издава научни и стручни публикации за потребите на
своите членови;
- Се грижи за стручното усовршување и обновување на знаењата на
членовите;
Визија: Визијата и мисијата на Одделението е да придонесе за развој
на етиката на инженерско-техничкото однесување во областа на геотехниката
и се грижи за чување, заштита и подигнување на јавниот и професионалниот
углед на членовите на здружението.

ГЕОТЕХНИКА
издадени овластувања по тип на активни членови
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Професионално одделение на инженери за животна средина
Oсновано: 2008 година
Број на активни членови: 27 (од вкупно 83 члена)
Раководител на Одделението: проф. д-р Христина Спасевска, дипл.
инж. по физика
Поранешни раководители: проф. д-р Муртезан Исмаили, проф. д-р
Беким Фетаји
За Одделението: Одделението за животна средина е активно од
формирањето на Комората, кога се издадени првите овластувања на дваесетина
експерти кои имаат професионален ангажман во областите на заштита на
животната средина. Денес ова одделение опфаќа инженери за животна средина,
но и инженери од други дисциплини што имаат реализирано проекти од оваа
област. Тоа брои околу 188 члена од кои 107 се активни во проектирање и
надзор врз изведбата на проекти или делови од проекти што се однесуваат на
заштита на животната средина и ревизија на проекти за животна средина. Дел
од членовите се носители на овластувања од други одделенија на Комората,
што тематски и организациски го прави ова Одделение мултидисциплинарно.
Визија: Одделението за животна средина, како составен дел од
Комората, согласно мултидисциплинарната експертиза на членовите, треба да
претставува сврзувачко ткиво помеѓу одделенијата со цел изработка на
квалитетни проекти. Општите и специфичните барања на националните
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определби за зачувување на животната средина и еколошки градби ги
обврзуваат членовите на Одделението да работат на континуирано подобрување
на состојбите во областа преку учество во изготвување на проектите.

ЖИВОТНА СРЕДИНА
издадени овластувања по тип на активни членови

Професионално одделение на геодетски инженери
Основано: 2008 година
Број на активни членови: 57 (од вкупно 113 члена)
Раководител на Одделението: проф. д-р Јован Јованов, дипл. инж. по
геодезија
Поранешни раководители: проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, дипл. град. инж.
(2010-2016)
За Одделението: Одделението за геодезија се грижи за правата на
инженерите од областа на геодезијата, како и инженерите од сродните
технички науки, со цел работно и професионално да дејствуваат во областа на
геодезијата. Целите и задачите на Одделението произлегуваат од потребите и
интересите на неговите членови и се во функција на развојот и унапредувањето
на практиката и науката во подрачјето на геодезијата во Република Македонија.
За остварување на целите заради кои е основано, Одделението особено се
грижи за остварување на следните задачи:
- Го координира и стимулира следењето на современиот развој на
науката и практиката во областа на геодезијата и го обезбедува навременото
информирање на своите членови, ја поттикнува и зајакнува размената на
професионални, инженерски, научни и техничко-технолошки идеи, како и
трансферот на научноистражувачките, развојно-техничките и практичните
знаења и информации помеѓу наставно-научните и истражувачките
организации, развојните и проектантските служби и производните претпријатија
од областа на геодезијата, работи на трансферот на знаења, научно-технички
информации и технологии во земјата и кон други земји преку организирање и
поттикнување различни форми на професионални средби, изложби, семинари,
симпозиуми и слично.
- Ги поттикнува и поддржува иницијативите на своите членови за
научноистражувачка работа, како и примена на научно-истражувачките
резултати во областа на геодезијата;

- Соработува со соодветни меѓународни и домашни асоцијации заради
размена на информации, публикации, организирање стручни предавања;
- Се грижи за стручното усовршување и обновување на знаењата на
членовите;
Визија: Визијата и мисијата на Одделението е да придонесе за развој на
етиката на инженерско-техничкото однесување во областа на геодезијата и се
грижи за чување, заштита и подигнување на јавниот и професионалниот углед
на членовите на здружението.

ГЕОДЕЗИЈА
издадени овластувања по тип на активни членови
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Професионално одделение за инженери по заштита
при работа и противпожарна заштита
Основано: ноември 2011 година
Број на активни членови: 16 (од вкупно 32 члена)
Раководител на Одделението: проф. д-р Ванчо Донев, дипл. маш. инж.
За Одделението: Планирањето на безбедноста и здравјето при работа
треба да се гледа како планирање во фаза на идејно решение, на подготовка
на техничката документација, при изградба на објект, при нормално работење
и планирање на вонредни ситуации. Законот за градење е јасен и ригорозен:
секој инженер инволвиран во градбата мора да има овластување издадено
од Комората; ја дефинира областа на изработка на проектна документација,
ревизија на проекти, надзор врз изведба на проекти и изведба според
проектна документација и се однесува само на инженерите инволвирани во
овие процеси. Овластувањата од ЗПР/ППЗ не се соодветни и не можат да се
употребуваат како замена за потврда за положен испит за стручно лице за
безбедност при работа. Исто така, оваа Потврда не е соодветна и не може да
се употребува како замена за кое било овластување добиено според Законот
за градење.
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ЗПР и ППЗ
издадени овластувања по тип на активни членови

Професионално одделение за технологија и металургија
Основано: 2010 година
Број на активни членови: 5 (од вкупно 20 члена)
Раководител на Одделението: проф. д-р Александар Димитров, дипл.
инж. тех. (2008-2012)
За Одделението: Одделението Технологија и металургија ги покрива
инженерските области во коишто се изучуваат производни технологии.
Впрочем, сè што гледаме околу нас и сè на коешто сме му намениле каква
било примена во модерниот живот денес е изработено од материјали:
метали, полимери, керамика, стакло, цемент, текстил, композити и др.
Инженерите технолози ги покриваат и технологиите за производство на храна
и биотехнолошки производи. Затоа, овие инженери се од голема важност во
развојот на технологиите, проектирањето и изведувањето индустриски објекти.
Пред да се отпочне со проектирање на каков било производен индустриски
објект во кој ќе се инсталира некоја технологија за производство на некој од
погоренаведените материјали или храна, првото што треба да се проектира е
технолошка шема/поставеност на опремата што ќе се користи во технолошкиот
процес. Технолошката шема е предуслов за натамошно проектирање на самиот
објект и на сите придружни инсталации неопходни за негово нормално
функционирање. Овластените инженери технолози и металурзи се тие што ги
проектираат технолошките шеми/технологиите, ревидираат, вршат надзор во
инсталирањето на опремата и изведувањето на објектите, а се во согласност
со барањата на инвеститорот и одобрениот проект. Затоа, на државата ѝ се
неопходни инженери од овој профил, со овластувања од Комората на овластени
архитекти и овластени инженери. Треба сите заедно да се потрудиме нивниот
број да биде што поголем.

сила за развој на секоја земја, како во индустриски и економски, така и во
социјален поглед. Затоа, нашата основна цел е да се зголеми членството во
Одделението Технологија и металургија со квалитетни инженери од областа на
технологијата и металургијата. На државата, а пред сè, на индустрискиот сектор,
а и на инвеститорите, им се неопходни добро едуцирани инженерски кадри
со соодветни овластувања за реализирање на нивните визии. За остварување
на оваа цел, а поради брзите промени во образованието на инженерите
и усовршувањето на технологиите, неопходно е Одделението да започне
процес на континуирано образование, образование по редовното студирање
на факултетите, за да можат инженерите навремено да се запознаваат со
промените и новите технологии.

ТЕХНОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА
издадени овластувања по тип на активни членови

Визија: Инженерите технолози и металурзи се тие кои ги креираат
и менаџираат технологиите за производство на органски и неоргански
материјали, храна, метали и др. Оттука, тие претставуваат неопходна движечка
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Професионално одделение за енергетска ефикасност

Основано: 2014 година
Број на активни членови: нема матични членови (сите 120 активни
членови на ова одделение се матични во некое од другите одделенија)
Раководител на Одделението: вонр. проф. д-р Даме Димитровски, дипл.
маш. инж.
За Одделението: Одделението за енергетска ефикасност вклучува 4
струки на инженери: архитекти, градежни инженери, машински инженери и
инженери по електротехника.
Одделението во краткиот период во кој постои организираше
неколку обуки за инженерите од Комората поврзани со: употребата на
термоизолациските материјали и противпожарната безбедност на објектите,
термоизолацијата на објектите и акустичките параметри на објектите, употреба
на ефикасни системи за термотехнички инсталации и др.
Инженерите кои членуваат во ова Одделение се надлежни за проектната
документација означена како: Елаборат за енергетска ефикасност, или сличните
документи што ги бара инвеститорот: Елаборат за градежна физика, Елаборат
за термика и акустика, Елаборат за потрошувачка на енергија во објектот и сл.
Одделението во следната фаза на работа ќе организира уште
континуирани обуки за своите членови и ќе работи на подобрување на
законската и подзаконската регулатива поврзана со енергетската ефикасност
на објектите.
Визија: Формирањето на Одделението за енергетска ефикасност
се поклопи со долгогодишните напори и залагања на група инженери за
институционализирање и донесување регулатива за енергетската ефикасност
на објектите.
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Изградбата на високоефикасни објекти, со одлична термичка и акустичка
изолација, ефикасни системи за климатизација, ефикасна опрема во објектите
и нивно командување, треба да биде приоритет не само заради малите
сметки на корисникот на објектите, туку и едно од решенијата за намалување
на вкупните потреби за енергија, а со тоа и главен предуслов за намалено
загадување и емисија на стакленички гасови.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
издадени овластувања по тип на активни членови

Комисија за потврдување на странски овластувања

Број на активни членови со потврдени странски овластувања:
87 (од вкупно 408 члена)
Раководител на Комисијата: Претседателот на Комората на овластени
архитекти и овластени инженери, според член 42 од Законот за градење, има
правна основа да издава и продолжува овластувања на физички лица од друга
држава, затоа што странско физичко лице со овластување од друга држава
може да врши работи на проектирање, ревизија, изведување и надзор на
градби во Македонија само доколку овластувањето е потврдено од Комората.
Исто така, Комората издава документи за потврдување на овластување

доколку домашно или странско физичко лице е избрано во постапка на јавна
набавка за вршење на овие работи во проект финансиран од меѓународна
организација и од Европската Унија. Овластувањето ќе важи само за тој
проект. Постои можност за странско правно и/или физичко лице да вршат
проектирање, ревизија, изведување и надзор пропишани со закон доколку е
склучен меѓудржавен договор за реципроцитет согласно со условите утврдени
со договорот. Потврдувањето на овластувањето го спроведува Комисијата
формирана од претседателот на Комората.
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ СТРАНСКИ ОВЛАСТУВАЊА ВО МАКЕДОНИЈА ПРОЦЕНТУАЛНО ПО ЗЕМЈА

БРОЈ НА ПОТВРДЕНИ СТРАНСКИ ОВЛАСТУВАЊА ПО ГОДИНИ
И ВКУПЕН БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ ПОТВРДИ

Кумулативно
Годишно
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КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ОВЛАСТЕНИ
АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
Членот на Комората е должен своите задачи да ги извршува совесно, со
целосно внимание, знаење и искуство поддржувајќи го угледот на Комората.

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

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

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

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

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

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

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

Членот на Комората мора да ги поддржува сигурноста, здравјето и
благосостојбата во општеството.
Членот на Комората мора да дејствува како доверлив застапник на своите
работодавачи или нарачатели и да избегнува судир на интереси.
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*Интегралниот текст на Кодексот на професионална етика може да се најде на
официјалната веб-страница на Комората на овластени архитекти и овластени
инженери на Република Македонија (https://www.komoraoai.mk/).
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КОНТИНУИРАН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Една од главните активности на Комората од нејзиното основање е
континуираниот професионален развој за своите членови.

Архитект Јан Гел
доајен на проектирањето јавни простори

Изминативе години, КОАИ организираше над 100 едукативни семинари
од сите професионални одделенија во Комората.

Доајенот на проектирањето на јавни простори и незаменлив филозоф кој
се занимава со градовите, Јан Гел, на 1 март 2016 година одржа две фантастични
предавања во Македонија. Можност да го слушаат имаа студентите на
Архитектонскиот факултет во Скопје и граѓаните кои присуствуваа во хотелот
„Холидеј Ин“. Тој најдобро го проценува квалитетот на животот во градовите,
поставува предизвици за нивната иднина, извонредно брзо помага во кризите
со кои се соочуваме. Многу негови совети, доколку се имплементираат,
доведуваат до посреќен живот во градовите.

Посета на организирани семинари од КОАИ изминативе 5 години
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Професор Гел предавал на данската Кралска академија и работи во
фирмата „Gehl Architects-Urban Quality Consultants“. Има голем стручен опус,
твори и пишува книги, како на пример, „Градови за луѓето“, „Живот помеѓу

згради“, „Нови градски простори“, „Јавни простори – јавен живот“ и многу
други. Работел за градовите Копенхаген, Ротердам, Стокхолм, Лондон, Аман,
Мелбурн, Сиднеј, Сан Франциско, Сиетл, Њујорк и други. Гел, меѓу другото,
е почесен член на Кралскиот институт на Англија - RIBA, на Американскиот
институт - АВА, на Канадскиот институт - RAIC, на Институтот за архитектура
на Преторија - PIA. Ги следи и анализира развојните патишта на градовите

повеќе од 50 години, каде што радикално се променија начинот на планирање
и развој на градовите и начинот. Според професорот, во моментот кога дојде
до нагласен урбан раст, развојот на градот е доверен на професионалците
- урбанистите. Денес, сепак, е јасно дека во 21. век нова цел кон којашто се
стремиме е грижата за луѓето, а за поставените цели од пресудно значење е
градовите да бидат што поживи, побезбедни, поздрави и поодржливи.

95

Семинар со професор Миленко Пржуљ

На 19 април 2016 година, познатиот проф. д-р Миленко Пржуљ одржа
предавање на тема „Современи технологии за изградба на бетонски мостови“
за инженерите и архитектите во Македонија. Професор Пржуљ, кој живее и
работи во Словенија, своето предавање го одржа на Градежниот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
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Семинар со професор Карлос Бребиа

Неколку месеци по предавањето на професор Пржуљ на Градежниот
факултет во Скопје присуствуваше и визитинг професорот Карлос Бребиа
(Carlos Brebbia) од Институтот за технологија во Весекс, Велика Британија
(Wessex Institute of technology) и професор на Универзитетот во Портсмут.
Предавањето „Boundary element method from theory to reality“ (Методот
на гранични елементи од теорија до реалност) го организираа Градежниот
факултет и Комората на овластени архитекти и овластени инженери. На ова
предавање присуствуваа многу членови на Комората за ОАИ (особено од
Одделението за градежништво и машинство), заинтересираните професори и
студенти на Градежниот факултет.

Како позначајна активност на Комората на полето на континуираниот професионален развој е предлог-програмата за целосна имплементација на еврокодовите
и 26-те организирани семинари за еврокодовите низ државата во текот на 2014 година.

19 ноември 2014 – Семинар за „Правилник за јавните електронски и комуникациски мрежи“
од Александар Дудески

16 декември 2014 – Предавање „Нанотехнологии“ на Стјепан Цар на Факултетот за
електротехника и информациски технологии

19 април 2016 – Предавање „Мостови“, проф. Миленко Пржуљ, на Градежен
факултет во Скопје

2016 – Веб-семинар „Проектирање по Еврокод 2“, на Градежен факултет во Скопје
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12 декември 2016 – Обука за еврокодови, во Тетово

27 јануари 2017 – Предавање „Грешки од геотехника во фундирање“ од Божидар Миљовски

19 април 2017 – Предавање „Хармонизација на регулатива во гасна техника“ од д-р Џемал
Пељто

23 мај 2017 – Предавање „Автоматизација на згради“ од д-р Орце Симов и Горан Андреевски
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24 ноември 2017 – Обука на урбанисти-планери за употреба на графичкиот регистар на
градежно земјиште

30 јануари 2015 – Предавање „Енергетска ефикасност и пожарна безбедност“, проф.
Дубравка Бјеговиќ, на Градежен факултет во Скопје

23 март 2017 – Предавање „Проектирање на еко-хотели“ од м-р Славјанка Пејчиновска
Андонова

Обука за менаџмент во инженерство и раководење со европски фондови од ИЕГЕ проф. д-р Ангелина Танева - Вешоска
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ЕВРОКОДОВИ
Еврокодови се новите технички прописи и стандарди од Европската
Унија за проектирање и градење на сите видови градежни конструкции во
согласност со правилата на Европскиот комитет за стандардизација (CEN).
Како такви, веќе се имплементирани и се користат речиси во сите земји од
Европската Унија. Еврокодовите во голема мера се разликуваат од постојните
македонски прописи за проектирање и градење, а постои и голема разлика во
техничките стандарди и во методите за контрола на квалитет.

Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република
Македонија заедно со Градежниот факултет при УКИМ во Скопје, во рамките
на своите финансиски можности, самоиницијативно организираше едукативни
семинари за имплементација на еврокодовите. Во текот на 2014 година беа
организирани 26 семинари за едукација на инженерскиот кадар низ целата
држава. За петте најважни еврокодови обуките ги посетија над 1 000 овластени
инженери.

Имплементацијата на еврокодовите, според истражувањата, покажува
дека Македонија заостанува зад сите земји од Унијата, вклучително и зад
земјите од регионот. Словенија и Бугарија веќе целосно ги имплементирале
еврокодовите и се применуваат во инженерската пракса, а Србија и Хрватска
се влезени во фаза на имплементација.

На семинарите за имплементација на еврокодовите организирани
од Комората зедоа учество повеќе од 250 градежни инженери со над 1 000
индивидуални посети. Изготвен беше материјал од преку 700 страници
за семинарите, со над 200 страници практични примери за примена на
еврокодовите. Семинарите беа целодневни, од 9 до 16 часот, а севкупниот
трошок беше на товар на Комората.

Во Македонија, материјалот за еврокодовите го преведе Институтот за
стандардизација, а стручната ревизија на преводите ја вршеше Комората на
овластени архитекти.
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Распоредот на одржаните семинари низ државата беше следниот:

СКОПЈЕ (ги вклучува и инженерите од
Куманово, Крива Паланка)
Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил
и Методиј“ - Скопје

Еврокод 1

Еврокод 2

Еврокод 3

Еврокод 7

Еврокод 8

27 ноември 2014
четврток (58 инж.)

28 ноември 2014
петок (37 инж.)

2 декември 2014
вторник (47 инж.)

1 декември 2014
понеделник (45 инж.)

29 ноември 2014
сабота (44 инж.)

3 декември 2014
среда (48 инж.)

4 декември 2014
четврток (39 инж.)

6 декември 2014
сабота (43 инж.)

10 декември 2014
среда (46 инж.)

11 декември 2014
четврток (48 инж.)

5 декември 2014
петок (46 инж.)

9 декември 2014
вторник (43 инж.)

ТЕТОВО (ги вклучува и инженерите од Гостивар,
Дебар, Кичево)
Факултет за применети науки, Државен
универзитет - Тетово

12 декември 2014
петок (45 инж.)

15 декември 2014
понеделник (38 инж.)

10 декември 2014

Сите 9 пријавени за
ЕК7 се во Скопје

16 декември 2014
вторник (45 инж.)

ШТИП (ги вклучува и инженерите од Велес,
Радовиш, Струмица, Гевгелија, Кочани, Виница)
Факултет за природни и технички науки,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

17 декември 2014
среда (49 инж.)

18 декември 2014
четврток (38 инж.)

19 декември 2014
петок (37 инж.)

11 декември 2014

20 декември 2014
сабота (43 инж.)

БИТОЛА (ги вклучува и инженерите од Охрид,
Ресен, Струга, Прилеп, Кавадарци)
Технички факултет, Универзитет „Свети Климент
Охридски“

26 јануари 2015
понеделник (49 инж.)

27 јануари 2015
вторник (42 инж.)

28 јануари 2015
среда (44 инж.)

29 јануари 2015
четврток (42 инж.)

30 јануари 2015
петок (43 инж.)

Обука за еврокодови
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Комората го предложи следниот распоред за севкупна имплементација на еврокодовите во Република Македонија до надлежните државни институции, но за
жал, тој не прогресираше во наредна фаза.

Предлог за имплементација на еврокодовите во Република Македонија

Влада на РМ

Комора на овластени
архитекти и овластени
инженери на РМ

ИСРМ

2014
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2014-2015-2016

2016-2017-2018

2018-2020

1.3.2020
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НАГРАДИ ОД КОМОРАТА

На 18 декември 2013 година, Комората го одбележа јубилејот 6 години од своето формирање и работење.
На овој свечен јубилеј беа востановени четири награди од областа на градежништвото, архитектурата, електротехниката и машинството. Наградите ќе го
носат името на истакнати, починати инженери кои оставиле траен белег во македонското инженерство.
За инженери чии имиња ќе ги носат наградите беа избрани:

Проф. д-р Александар - Цане Ангелов,
дипломиран градежен инженер

Роден е во Крива Паланка. Бил студент на Техничкиот факултет во
Скопје – градежен оддел, а потоа специјализант при Академијата на науките
на СССР со престоите во Москва и Тбилиси.
Стручната дејност на „проф. Цане“ опфаќа проектирање, надзор и
консултации за посложени индустриски објекти, мостови и брани. На Градежниот
факултет во Скопје ги поминал сите скалила од асистент до редовен професор
и декан.
Особено е ценет од помладите колеги поради својата исклучителна и
несебична поддршка на помладите.
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Проф. Борис Чипан,
диплимиран инженер архитект

Еден од најреномираните македонски архитекти е роден во Охрид,
на 27 март 1918 година. Студирал на Техничкиот факултет во Белград –
архитектонски отсек, дипломирал во 1941 година. Бил редовен професор и
декан на Архитектонскиот факултет во Скопје. Позначајни проекти во полето
на конзервацијата:
Црквите Св. Софија и Св. Наум во Охрид, Св. Пантелејмон во Нерези и
др. Бил прв директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на
културата.

Проф. д-р Илија Черепналковски,
дипломиран машински инженер

Роден е на 2 август 1932 година во Галичник. Дипломирал на Машинскиот
факултет во Белград. На Машинскиот факултет во Скопје напредувал од
хонорарен асистент, доктор на науки и редовен професор, до декан на
факултетот во периодот од 1977 до 1980 година. Има објавено околу 150
стручни и научни трудови и учебни помагала, како и учебници на македонски
и на англиски јазик. Бил гостин-професор во Пенсилванија, САД.

Проф. д-р Станимир Јовановски,
димпломиран електро инженер

Роден е во 1926 година во Леуново. Бил студент на Електротехничкиот
факултет во Белград, каде што дипломирал во 1953 година. Докторирал во
1965 година на Електротехничкиот факултет во Загреб. Во периодот од 1953
фо 1959 година работел во Париз и Жемон во Франција, како и на својата
докторска дисертација на SUPELEC во Париз. Бил гостин-професор во САД во
1967 до 1969 година. Добитник е на наградата „11 Октомври“ за наука во 1970
година.

Во периодот од 2014 година, кога започна доделувањето на именуваните награди, па сè до 2016 година, доделени се 12 награди на архитекти и инженери за
исклучителен придонес во развојот на инженерската струка во Република Македонија.
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М-р Влатко Коцевски

Роден е 1965 година. Своето стручно образование го стекнува на Градежниот факултет во Скопје. Магистрира
во 2012 година на ИЗИИС, а од 2012 е
докторанд на Градежниот факултет во
Скопје.
Во 1991 се вработува во Гранит
каде што како главен проектант има
проектирано 1330 објекти од високоградба, 140 мостови и ревидирано преку
830 објекти од високоградба и мостоградба.
Од 2001 па до денес е основач
и управител на фирмата Статика 001,
специјализирана за статичко и асеизмичко проектирање на објекти. Од 2011 е
предавач на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ
Колеџ во Скопје.
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Миодраг Радоњиќ-Бато
и Ранчо Христов

Миодраг Радоњиќ
е роден 1949 во Хрватска,
додека Ранчо Христов
е роден 1951 во Скопје.
Додека архитект Миодраг
работи од 1977 до 1991
како главен проектант во
Републичкиот завод за
урбанизам, Ранчо Христов
од 1980 до 1991 работи
во „Маврово проект“ како
главен проектант и шеф
на проектантската група.
Во 1991 година заеднички ја создаваат фирмата „Ателје Ајвар“ и како косопственици и проектанти до денес работат на изработка на архитектонски
проекти, координација на изведби, ревизија, супервизија и истражувања на
пазарот. Добитници се на бројни награди и признанија во Македонија и надвор
од нејзините граници. Поважните објекти на кои работеле заедно се следните:
Деловен објект МакАутоСтар - Скопје (во изградба), хотел Илинден Крушево, Катна гаража АБ во нас. Аеродром - Скопје, Куќа на УНЕСКО (Музеј
Мала Станица) во Скопје, станбени згради и куќи во Скопје.

Дејан Петковиќ

Роден e 1970 година во
Скопје.
Дипломира електротехничкиот факултет во Скопје.
Своето работно искуство го
стекнува во фирмата РЕЛИСИС
каде во 2000 година започнува
како директор на продажба и
бизнис релации со клиенти, за
да веќе во 2002 е упареден како
технички директор, а од 2007
година до денес работи како генерален дирекор во компанијата. Неговото портфолио се состои во изведба и одржување на елeктрични и
телекомуникациски мрежни инфраструктурни системи. Водење на проекти
од полето на интегрирани електротехнички инсталации како и структурно
каблирање, засновани на високи технички стандарди.
Како позначајни проекти на кои работел се: ГЕНТЕРМ Прилеп, ТИРЗ
индустриска зона, “Водовод и Канализација” - електротехнички инсталации
и системи на управна зграда, Државна Кардиохирургија во Скопје, Технички
гасови Скопје, Магацини за оружје во МВР и многу други.

Алекса Томовски

Роден e во Тетово 1956
година. Со високо образование
се стекнал на Машинскиот факултет во Скопје на насоката
Термотехника и Термоенергетика
каде што дипломирал во 1980
година. Својот професионален
пат го започнал во Електрометал
Тетово, потоа Комунапроект како
проектант и надзор за да во 1991
година ја оформи фирмата БАР
Е.Ц.Е. каде што до ден денеска
работи на проекти и консултантски услуги во делот на животната средина, енергетиката, енергетската
ефикасност и машинството во Македонија и на меѓународно ниво. Како
позначајни проекти на кои работел се:
Решенија за енергетски и еколошки перфоманси на енергетски и
индустриски постројки во РЕК Битола, Тетекс, Скопски легури, Југохром;
Проекти на згради, како: Универзитет на ЈИ Европа, Народна банка, комплекси
на гранични премини во Македонија и Албанија, Клиничка болница Тетово,
Клиничка болница во Каваја, пречистителни станици во Штип, Гевгелија и
Прилеп.
Објавувани трудови и статии во Македонија и Полска.
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Проф. д-р Славко Брезоски е добитник на
наградата „Проф. Борис Чипан”.

Проф. д-р Славко Брезоски е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан”.
Славко Брезоски е роден на 10
јуни 1922 година. Дипломирал на Архитектонскиот факултет при Техничката висока школа во Белград во 1950 година.
Работел како професор на Архитектонскиот
факултет во периодот помеѓу 1969 и 1987,
на Катедрата за проектирање општествени
згради.
Припаѓа на првата генерација македонски архитекти школувани во Белград и
Загреб. Славко Брезоски се приклучува кон
Групата Денес во педесеттите години на ХХ
век.
Позначајни дела: Станбен блок во Велес (1953 г.), Станбен блок на аголот
на бул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Орце Николов“ во Скопје (1954 г.).
Станбен блок „Хармоника“ во Скопје (1955 г.), Станбени кули во населба
Црниче во Скопје (1956 г.), Фестивалска сала под Кале во Скопје (1958 г.) со
арх. Љ. Маленкова.
Работнички дом „Кочо Рацин“ во Скопје (1959 г.), Стоковна куќа во Скопје
(1959 г.), Амбасадата на СФРЈ во Бразилија (1963 г.), Соборна православна
црква „Св. Климент Охридски“ во Скопје (1970 г.).
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Доц. д-р Денис Поповски е добитник на наградата
„Проф. д-р Александар - Цане Ангелов”.

Роден е во Струмуца во 1980 година.
Своето стручно образование го стекнува на
Градежниот факултет во Скопје, каде што
како вработен на Катедрата за метални
конструкции работи и на стручното поле
на градежништвото преку проектирање,
ревизија и надзор на објекти.
Обемот на стручната дејност на инж.
Денис Поповски е испитување далекуводни столбови, мостови, стадиони, како
и носечки системи на објекти претежно со
челичен носечки конструктивен систем.
Учество во подготовката на материјалите за
еврокодовите.
Поважните објекти на кои работел се следните: Основен проект за
анализа на челична и спрегната конструкција за надградба на хотел „Славија“
во Охрид; Основен проект за индустриски објект за производство на технички
текстил во ТИРЗ Штип; Основен проект за администрација на Техникал Текстил
во ТИРЗ Штип; Основен проект за доградба и надградба на лабораторија за
контрола на квалитет на „Џонсон Мети“ (Johnson Matthey) во ТИРЗ Скопје.

Влатко Иванов е добитник
на наградата „Проф. д-р Илија
Черепналковски”.
Роден e во Kавадарци во 1971 година. Со високо образование се стекнал
на Машинскиот факултет во Скопје на
насоката Термотехника и Термоенергетика,
каде што дипломирал во 1997 година.
Својот професионален пат го започнал во проектантското биро на АДГ Маврово, ЕЕ Мавровопроект, каде што има
работено како соработник и проектант
при изработката на проекти за значајни
објекти во Македонија и во странство. Од
2000 година до денес работи во Градежен
институт Македонија АД Скопје, каде што
покрај тоа што работи на проектирање,
извршува работни задачи и од делот на надзорот при градба на објекти,
ревизија и извршил голем број технички приеми.
Дел од големиот број проекти на кои има работено се следните:
Акцелератор при Клиника за радиологија и онкологија, Меѓуградска автобуска
станица, Клиника за пулмологија и алергологија, Фитосанитарна станица –
Гевгелија, Повеќенаменска и спортска сала, Вила 1 на РМ, Министерство за
култура и други.

Драган Стефанов е добитник на наградата
„Проф. д-р Станимир Јовановски”.
Роден e 1972 година во Свети Николе.
Дипломира електротехничкиот факултет во Скопје.
Своето работно искуство го стекнува
во ЕМО ХЕП институтот за енергетика
како самостоен проектант каде работи на
главни проекти за трфостаници до 110kV,
проекти за заземјување на објекти и фаза
електрика за енергетски проекти.
Понатаму од 2002 година па до
денес инженер Драган Стефанов работи
во Електро ЛАБ како проектант на
трафостаници и координатор на изведба
на електромонтерски работи.
Како позначајни проекти на кои работел се: Леарница КРАНФИЛД,
Фабрика за текстил Патратекс Виница, Сити Мол – Скопје, Аеродром Александар
Велики – Воен хангар, Хотел и Казино – Принцез Гевгелија, хидроцентралите
Брегалница, Љутачка, Дупница, Крива река, Тораница, Треонечка и други.

109

ДОБИТНИЦИ НА ИМЕНУВАНИТЕ НАГРАДИ ЗА 2015 ГОДИНА

Д-р Георги Константиновски е добитник на
наградата „Проф. Борис Чипан”.

Георги Константиновски е роден на
29 јули 1930 година во Крагуевац, Србија.
Дипломирал на Техничкиот факултет во
Скопје на одделот за архитектура (1956).
Проф. Константиновски има изработено
450 проекти и студии. Од нив треба да се
нагласат главните реализации, како што се
Архивот на град Скопје, Архивот на град
Штип, Архивот на град Охрид, Институтот
за земјотресно инженерство и инженерска
сеизмологија на град Скопје, Студентскиот
дом „Гоце Делчев“, Спомен домот во
Пелинце итн.
Бил професор на Факултетот за
архитектура во Скопје до 1995. Бил претседател на Советот за урбанистичко
планирање на град Скопје (1983) и декан на Факултетот за архитектура (19871989). Собранието на Словенечката академија за наука и уметност (САЗУ) на
1 јуни 2007 година го избрало за нејзин дописен член.
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Здравко Јаковлевски е добитник на наградата
„Проф. д-р Александар - Цане Ангелов”.

Роден е во Дебар во 1959 година.
Своето стручно образование го стекнува на Градежниот факултет во
Скопје.
Своето професионално искуство
го стекнува како одговорен инженер
на градилиште во ГП Бетон – Скопје,
Емо Институт – Хидроелектропроект
Скопје, а од 2004 година работи во
МГМ Инженеринг.
Обемот на стручната дејност на
инж. Здравко Јаковлевски опфаќа
проектирање, ревизија, надзор и
изведба на објекти од хидротехничката и енергетско-индустриска област.
Поважните објекти на коишто работел се следните: учество во
проектантскиот тим во изработка на идејниот проект за лачната брана
Чебрен; главен проектант и проектантски надзор на дел од објектите
од конструктивниот дел од ХЕЦ Козјак; ревизија на главниот проект за
новата ХЕЦ Матка; учествувал во изработка на основните и изведбените
проекти и изведба на ХЕЦ Св. Петка итн.

Миле Младеновски е добитник на наградата
„Проф. д-р Илија Черепналковски”.

Роден е на 28.9.1956 година во
Крива Паланка.
Дипломирал на Машинскиот факултет во 1980 година. Од 1981 година работи
во приватен сектор во Кратер – Скопје, во
областа на термотехничко инженерство,
на проектирање и изведување на објекти
на машински термотехнички инсталации и
опрема.
Сопственик и управител е на Кратер
– Скопје, специјализирана фирма за
проектирање и изведување на машински
термотехнички инсталации и флуиди.
Во досегашното работно искуство
има проектирано и изведено повеќе објекти како што се: Цементарница АД
Скопје, Алкалоид АД Скопје, Тутунски комбинат - Скопје, Млекарница Сведмилк
- Скопје, Спортска сала „Борис Трајковски“ – Скопје, Сити мол – Скопје, РЕМ –
Тетово, Градски Трговски Центар – ладилна станица, Топлани на Топлификација
– Скопје, Цементарница Усје, Гасификација на Струмица, Комерцијална банка
АД Скопје, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Ван
Хол – Скопје, Дрексел Маер – Кавадарци и др.

Саша Накиќ е добитник на наградата
„Проф. д-р Станимир Јовановски”.

Роден e во 1949 година во Чачак,
Србија.
Гимназија и Електротехнички факултет завршува во Скопје.
Се вработува во Проектантското
биро на „Бетон“ – Скопје, каде што работи во текот на целиот работен век, до
пензионирањето. За тоа време изработува
голем број проекти од различни области.
Тука би наброиле само еден мал дел од
нив, оние коишто ги сметаме како најкарактеристични:
- Индустриски објекти: Рафинерија,
Скопје; погон „Кока Кола“ - Скопје; млекара „Сведмилк“; „Џонсон контролс“ (Johnson Controls) - Штип; Кула за
телекомуникации - Водно, ладилници, кланици итн.
- Електроенергетски постројки - трансформаторски станици, далноводи
и слично
- Хотели: „Александар Палас“ ; „Гранд хотел“ - Приштина; „Ибис“ -Скопје
и други.
- Болници: Костозглобна - Охрид; Кардиохирургија „Филип втори“ и
други.
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Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља
е добитник на наградата „Проф.
Борис Чипан”.

Митко Хаџи-Пуља е архитект и редовен професор на
Архитектонскиот факултет во
Скопје при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“. Магистрирал
на Универзитетот во Белград
на тема од областа на архитектонската композиција, а докторирал на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје
на тема за феноменологијата
на архитектонскиот простор. Бил учесник и кокуратор на Македонскиот
национален павилјон на Венециското биенале за архитектура за што добиле
посебно признание со проектот „Град на можни светови“, 2008 година.
Учествувал на архитектонски изложби во Венеција, Берлин, Њујорк и Виена
заедно со Минас Бакалчев, под акронимот МБМХП. Работи на архитектонски
проекти, работилници, претставувања и изложби. За својот труд добил повеќе
национални и градски награди. Верува дека со архитектурата, светот може да
стане поубав.

112

Проф. д-р Грозде Алексовски е добитник
на наградата „Проф. д-р Александар Цане Ангелов”.

Своето стручно образование го стекнува на Градежниот факултет во Скопје, а
докторирал во април 2007 година.
Како добитник на професионални
награди, престојува една година во САД
и 10 месеци во Велика Британија кај познатиот проф. Олег Зиенкиевич, еден од
основоположниците на методот на конечни
елементи. Денеска работи како вонреден
професор на Градежниот факултет во Скопје.
Меѓу објектите што треба посебно да
се споменат се: спортската сала во Штип,
реконструкција и адаптација на хотелот
„Епинал“ во Битола, санација на бункерите за руда и постројката за дробење
во Железарница Скопје, ревизија на главниот проект на ТЕ „Битола III“ во
РЕК Битола, санација и конзервација на Радин мост во Кратово, проекти за
зајакнување на повеќе мостови на магистралниот пат Куманово – Деве Баир,
стручен надзор при изведување на сценско-технолошките системи во новите
театри во Скопје и Велес и многу други.

Илија Тикваровски е добитник на
наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски”.

Образованието го стекнува на
Машинскиот факултет во Скопје. Првото
работно искуство го добива во 1977
година во Унион Инвест - Скопје, каде што
почнува со проектирање термотехнички
инсталации. Потоа следува работното
искуство во Енергомонт - Скопје, Градежниот институт на Македонија и Гранит
Скопје. Оттаму кариерата ја продолжува
како технички директор на Термоскопје
во периодот од 1990 до 1999 година.
Во неговата кариера проектира многу термотехнички инсталации за климатизација, парно греење, компримиран
воздух, разладни системи, гасни инсталации, индустриска вентилација и
отпрашување и др.
Позначајни објекти се: Астибо Штип, Хотел Европа - Отешево, Централна
Руска Банка – Тула, Собрание на РМ, Фершпед, Лотарија на Македонија, Хотел
Метропол, Хотел Александар Палас, Градски трговски центар, Винарија Сковин,
Корнеамедика, Хотел Гранд - Приштина, Џонсон Контролс – Штип, Хотел
Мериот - Скопје, Офицерски дом – Скопје.

Душко Јовчев е добитник на
наградата „Проф. д-р Станимир
Јовановски”.

Своето стручно образование го стекнува на
Електротехничкиот факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” во
Скопје. Своето работно искуство го стекнува во
ДГ „БЕТОН“ АД, Работна
единица ИНСТИТУТ ЗА
СТУДИИ И ПРОЕКТИРАЊЕ,
како раководен проектант,
а потоа во Работна единица
ЗАНАТСКИ ПОГОН како директор.
Позначајни објекти се: Производни погони и трафостаници во
индустрискиот комплекс на Југохром, Јегуновце; Производни погони
и трафостаница во Фабрика за фрижидери „Раде Кончар”, Битола;
Медицинска пластика, Тетово; Костозглобна болница – нов оперативен
блок, Охрид; Дом на култура, Битола; Спортска сала, Велес; Нова
Судска палата, Скопје; Министерство за надворешни работи на РМ;
Резиденција за Претседател на РМ; Градски стадион АРЕНА ФИЛИП II.
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Дополнително, во периодот 2014-2016 Комората додели пет плакети на заслужни инженери за унапредување на инженерската струка.

ДОБИТНИК НА ПЛАКЕТА
ЗА 2016 ГОДИНА

Проф. д-р Наум Гапковски е добитник на
Плакета во областа на геотехниката.

ДОБИТНИК НА
ПЛАКЕТА
ЗА 2015 ГОДИНА

Шабан Алиу е добитник на
Плакета од областа на
градежништвото.

ДОБИТНИЦИ НА ПЛАКЕТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Проф. д-р Петар
Муличковски е добитник
на Плакета од областа на
архитектурата.

Добитниците на плакети и благодарници за 2017 година се прикажани во глава 10 од монографијата.
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Христинка Матоска
е добитник на
Плакета од областа на
електротехниката.

Проф. д-р Африм Вокши
е добитник на Плакета од
областа на градежништвото.
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МЕЃУНАРОДНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
Комората е членка на Европскиот совет на
инженерски комори (ECEC – European Council of
Engineering Chambers); Светската федерација на
инженерски асоцијации (WFEO – World Federation
of Engineering Organizations) и на Инженерската
иницијатива за регионална соработка (ИИРС).

WFEO – World Federation of Engineering Organizations
Комората на овластени архитекти и овластени
инженери на Република Македонија е примена во
Светската федерација на инженерски организации
(World Federation of Engineering Organizations
- WFEO) во 2014 година. WFEO e меѓународна
невладина организација основана во 1968 година,
под покровителство на УНЕСКО - Обединетите
нации, и се смета за една од најугледните светски
инженерски асоцијации во која членуваат инженери
од преку 90 држави во светот. Со оглед на тоа дека
голем дел од македонското законодавство се менува,
а со цел да се синхронизира со меѓународните
регулативи, кои пак изворно често се пишуваат
како модел-закони во Обединетите нации, членството на Комората во оваа
меѓународна организација е од големо значење за државата затоа што се
јавува можност во иднина изворно да бидеме дел од иницијалните дискусии за
евентуални меѓународни законски измени или технички стандарди.
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ИИРС – Инженерска иницијатива за регионална соработка
Инженери од Македонија, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и
Бугарија се обединети во професионалното тело Инженерска иницијатива за
регионална соработка. Во ИИРС членуваат Комората на овластени архитекти
и овластени инженери на Република Македонија, Инженерската комора
на Словенија, Комората на градежни инженери на Хрватска, Комората на
електроинженерите на Хрватска (придружен член), Инженерската комора на
Србија, Инженерската комора на Црна Гора и Комората на инженерите во
Инвестиционото проектирање на Бугарија. Иницијативата е формирана во
2011 година во Црна Гора и состаноци, по цикличен распоред, се одржуваат на
секои шест месеци кај секоја од земјите-членки.
ИИРС двапати се состана во Македонија, во 2014 и во 2017 година.
ИИРС работи на 6 заемно прифатени проекти, а КОАИ, под водство
на претседателот на Комората, проф. Димитровски, го води проектот за
Инженерските образовни квалификации.
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Компаративна анализа за сите комори од регионот

Македонија КОАИ

Дали Комората ги
обединува сите
инженерски струки

Број на активни членови
Висина на годишна
членарина за домашни
инженери
Категории на градби

Услови за добивање на
овластување
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Хрватска
Комора на
електроинженери
- ХКИЕ

Црна Гора - ИКЦГ

Србија - ИКС

Словенија - ИЗС

Бугарска Комора
на инженери КИИП
Не. Имаат две
комори - една
за архитектура
и друга за
сите останати
инженери.

Да

Не. Има посебна
комора за секоја
инженерска струка.

Не. Има посебна
комора за секоја
инженерска струка.

Да

Да

Не. Имаат две
комори - една
за архитектура
и друга за
сите останати
инженери.

3 100

5 700

1 977

2 300

16 000

6 000

14 000

50 евра

240 евра

290 евра

100 евра

61 евро

110 евра

60 евра

2

5

5

Нема

2

4

6

За сите струки:
• проектирање,
• ревизија,
• изведба,
• надзор
Типови на овластувања

Хрватска Комора
на градежни
инженери – ХКИГ

За урбанистите:
- изработка
на планска
документација
- ревизија
на планска
документација
- Образование
- Работно искуство
- Референци

- Овластен
градежен
инженер
(проектирање и
надзор),
- Изведба,
- Раководител на
објект

- Овластен
инженер по
електротехника
(проектирање и
надзор),
- Изведба,
- Раководител на
објект

- Изработка
на планска
документација,
- Проектирање
- Изведба

- Планирање
- Урбанизам
- Проектирање
- Изведба

- Проектирање
- Надзор
- Ревизија
- Раководител на
објект
Одговорен геодет

- Ограничена
проектантска
способност
- Полна
проектантска
способност
- Tехничка
контрола

- Образование
- Работно искуство
- Референци
- Стручен испит

- Образование
- Работно искуство
- Референци
- Стручен испит

- Образование
- Работно искуство
- Референци
- Стручен испит

- Образование
- Работно искуство
- Референци
- Стручен испит

- Образование
- Работно искуство
- Референци
- Стручен испит

- Образование
- Работно искуство
- Референци

Македонија КОАИ

Хрватска Комора
на градежни
инженери – ХКИГ

Хрватска
Комора на
електроинженери
- ХКИЕ

Црна Гора - ИКЦГ

Србија - ИКС

Словенија - ИЗС

Да. Комората го
покрива трошокот
за осигурување.

Да. Комората го
покрива трошокот
за осигурување.

Да. Комората го
покрива трошокот
за осигурување.

Да. Комората го
покрива трошокот
за осигурување.

Да. Комората го
покрива
трошокот за
осигурување.

Не. Секој член
на Комората
самостојно го
покрива трошокот
за осигурување.

Не. Секој член
самостојно си го
покрива трошокот
за осигурување,
освен за регионот
Софија, каде
што Комората го
покрива трошокот

35 / 2567

32 / 3244

8 / 630

8 / 610

7 / 273

31 / 925

11 / 450

Нема. Постои
предлог-ценовник
изработен од
Комората и
поднесен до
Министерството
во 2010 година, но
нема прогрес по
тоа прашање.

Не. Имале
усвоен ценовник
претходно, но веќе
не е во сила. Сега
имаат „Правилник
за стандардите
за проектирање
и надзор" врз
чија основа може
да се пресмета
вредноста на
инженерскиот
труд. Правилникот
не е задолжителен.

Не. Имале
усвоен ценовник
претходно, но веќе
не е во сила. Сега
имаат „Правилник
за стандардите
за проектирање
и надзор” врз
чија основа може
да се пресмета
вредноста на
инженерскиот труд.
Правилникот не е
задолжителен.

Нема

Нема

Има ценовник, но
не е задолжителен.

Има ценовник, но
не е задолжителен.

Број на активни странски
инженери со потврдени
овластувања

87

43

12

323

5

191

50

Број на членови во
Управен одбор на
Комората

9

9

9

13

11

7

39

Број на членови во
Собранието на Комората

75

85

63

100

120

49

450

Број на вработени во
Комората

7

10

4

12

36

8

50

Осигурување од
професионална
одговорност

Број на семинари /
број на инженери во
последната година

Ценовник за инженерски
услуги

Бугарска Комора
на инженери КИИП
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14-ТО СОБРАНИЕ НА
ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ НА ИНЖЕНЕРСКИ КОМОРИ

Комората на овластени архитекти и овластени инженери
на Република Македонија беше домаќин и организатор на 14-тото
Генерално собрание на Европскиот совет на инженерски комори
(ЕЦЕЦ), на 20 и 21 октомври 2017 година.

Европскиот совет на инженерски комори (ЕCЕС) - http://www.ecec.
net/about-ecec/about-ecec/ е здружение кое ги обединува европските
инженери и го претставува професионалниот интерес на овластените
инженери на европско ниво. Членови на советот се националните
инженерски комори или други законски формирани јавни тела кои ги
претставуваат овластените инженери. Во моментов во ECEC членуваат 16
комори и над 300 000 висококвалификувани овластени инженери кои се
членови на овие комори.
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Идејата за формирање на Советот на инженерски комори на
европско тло потекнува од Европскиот инженерски форум одржан во
Дрезден во 1998 година, а ЕЦЕЦ е формално основан во 2003 година
во Виена.
Комората на овластени архитекти и овластени инженери на
Република Македонија е членка на ЕЦЕЦ од 2010 година.

Настанот се одржа под покровителство на претседателот на Република
Македонија, д-р Ѓорѓе Иванов.

„Како претседател на Република Македонија ми претставува особена
чест и задоволство да ви се обратам на 14-тото Генерално собрание на
Европскиот совет на инженерски комори. Вашето присуство во Скопје е израз
на доверба во Комората на овластени архитекти и овластени инженери на
Република Македонија, но и воопшто за севкупната македонска инженерска
и академска заедница. Иако Република Македонија сè уште не е дел од
Европската Унија, сепак нејзините инженери и архитекти се дел од моторот
што ја движи Унијата.
Иако не сум инженер, ја почитувам и високо ја вреднувам инженерската
струка, затоа што е струка на практични луѓе. Впрочем, изворното значење
на она што денес го нарекуваме инженер, на латински ingeniare, значи да се
измисли или изнајде, а ingenium значи умешност.
Светот во кој денес живееме е дело на поединците, кои се умешни
во изнаоѓањето решенија за предизвиците на природата и човештвото. Тоа
особено дојде до израз за време на трите индустриски револуции. Првата
индустриска револуција со парната машина го механизираше производството.
Втората индустриска револуција со електричната енергија и производната
лента создаде масовно производство. Третата, информатичка револуција го
автоматизираше производството. Инженерите беа хероите на овие важни
трансформации. На некој начин, вие, инженерите, го измисливте и создадовте
модерниот свет“, истакна претседателот Иванов.
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Поддршка на настанот даде и Владата на Република Македонија,
со присуството на министерот без ресор, д-р Зоран Шапуриќ, кој е
одговорен за измените во законската регулатива за подобрување на
инвестициската клима во државата.
На Генералното собрание на ЕЦЕЦ беа присутни претседателите
и останати претставници од сите европски инженерски комори кои се
членови на ЕЦЕЦ, а како гости на настанот беа присутни и делегации од
Кина и Русија.
Беше истакнато значењето на овој исклучителен меѓународен
настан за инженерите од Република Македонија и беше поздравено
присуството на претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге
Иванов, и на министерот д-р Зоран Шапуриќ. Тие ја потенцираа
поддршката што Комората и инженерите, воопшто, ја добиваат од
Претседателот на Република Македонија и од Владата на Република
Македонија.
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Понатаму на присутните им се обрати претседателот на ЕЦЕЦ, Чртомир
Ремец, кој истакна: „Ова не е вообичаено Генерално собрание затоа што пред
неколку дена во Брисел ЕЦЕЦ го доби кралскиот декрет од Белгија, со статус
на правно лице кое со полни овластувања може да ги застапува интересите
на инженерите пред Европската Унија. ЕЦЕЦ е најважната инженерска
организација во Европа, која ја претставува нашата професија пред Европската
комисија во Брисел. Правиме сè што е во наша моќ да им помогнеме на нашите
членки. Македонската Комора на овластени архитекти и овластени инженери е
активна во ЕЦЕЦ од 2010 година. На ова Собрание, меѓу другото, ќе говориме
за квалитетот, цените и професионалната регулатива на инженерскиот труд“.
Ремец понатаму истакна дека Европскиот совет на инженерски комори
на ова годишно собрание, кое се одржува во Скопје, ќе додели две плакети за
особени заслуги.
Првата плакета му беше доделена на инженер Марван Абделхамид,
поранешен претседател на Светската федерација на инженерски организации
(WFEO), за исклучителен придонес во развојот на инженерската мисла во
светски рамки.
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Абделхамид срдечно се заблагодари за наградата и истакна дека му претставува особена чест да ја добие наградата во Скопје, бидејќи
неговиот дипломски труд при стекнувањето на дипломата за дипломиран градежен инженер од Универзитетот во Белград се однесувал на објект
кој се градел во Република Македонија.
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Инженер Марван АБДЕЛХАМИД, родум од Палестина, е дипломиран градежен инженер на Универзитетот во Белград. Од 2013 до 2015
година, тој беше претседател на Светската федерација на инженерски
организации (WFEО).
Инженер Адбелхамид претходно бил генерален секретар на
Генералниот сојуз на палестинските инженери (ГУПЕ) во Палестина,
претседател на Федерацијата на арапски инженери од 1987 до 1989
година, технички советник на починатиот претседател на Палестина,
Јасер Арафат, технички советник на претседателот на Палестина, Абас,
заменик-министер за домување во палестинската власт, амбасадор
на Палестина во Грција, член на Советот на арапски министри што ја
претставува Палестина итн.
Абделхамид е посветен на WFEO повеќе од 40 години како член
на Извршниот совет и трипати е наградуван за извонредни услуги на
WFEO.
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Плакета ѝ беше доделена на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија за особено активниот придонес
во развојот на организациската работа на Европскиот совет на инженерски
комори во изминативе години.
Претседателот на КОАИ истакна дека Комората на овластени архитекти
и овластени инженери на Република Македонија, и покрај тоа што не е голема
во споредба со струковите комори од Европа, сепак има огромна предност
во тоа што сите инженери и архитекти се обединети заедно и се залагаат за
подобра положба на инженерите во Македонија и во Европа. „Заедно сме многу
силни и заеднички може да сториме многу за нашите архитекти и инженери и
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за инженерството во Европа. Со своето работење ќе ја оправдаме довербата
што ни ја даваат европските колеги и ќе станеме уште посилни и поактивни во
Европскиот совет на инженерски Комори“.
Во понатамошниот дел од Генералното собрание се одржаа презентации
и се разменија искуства за јавните набавки во инженерските услуги, за
меѓународното признавање на инженерските квалификации, за принципите за
заеднички програми за обука и образование на инженерите (Common training
framework), како и за останати оперативни прашања од областа на работењето
на ЕЦЕЦ, вклучително и утврдување на буџетот на ЕЦЕЦ за наредната година.
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ПРЕСИНГ
„Пресинг“ е стручно списание на Комората, кое се печати во тираж
од 3 500 броја и претставува најтиражно периодично списание во државата.
Списанието се дистрибуира до сите активни членови на Комората и до
поголемите градежни компании, општини, јавни претпријатија, технички
факултети, државни институции.
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Во историјата на своето постоење, ПРЕСИНГ има двајца главни и
одговорни уредници – иницијаторот и идеологот на Пресинг, д-р Горан
Марковски, од број 1 до број 18, и д-р Јосиф Јосифовски од број 21 до
последниот издаден број - 36. Во прилог на ова издание - неколку воведници
од ПРЕСИНГ низ годините.

Проф. д-р Горан Марковски, професор на
Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
Иницијатор и прв главен и одговорен уредник на ПРЕСИНГ.

Да нè оттргне од мобингот на здодевната и деструктивна дневна политика и
контрапродуктивното критизерство. Да ги раскуражи натрапниците во нашата
дејност и граѓански да нè втурне во просторот кој ни припаѓа исклучиво
нам. Да го подосветли наметнатото сивило, да ни овозможи да покажеме и
докажеме дека знаеме и умееме. Токму затоа создавањето на секој нов број
претставуваше искрено задоволство. Комуникацијата со истомислениците,
растоварена од какво било профитерство, го правеше животот поосмислен,
попродуховен, со верба.
ПРЕСИНГ претставуваше сериозен предизвик. За почнување од нула.
За достигнување високи стандарди, за обезбедување актуелни и квалитетни
текстови, за застапување ставови, за квалитетен печат, за редовна дистрибуција.
Се разбира, сè во рамките на нашите знаења и можности. Зaшто, како што вели
Ками: „Човекот на апсурдот бара вредности што не постојат. Побунетиот човек
го поставува своето барање од името на вредностите што се веќе тука“.

ПРЕСИНГ беше создаден со ентузијазам и идеал(изам). Да внесе
нешто ново во нашето стручно опкружување. Да биде место за изнесување
и застапување на нашите ставови, тези, размислувања, достигнувања, идеи.

И како што Сизиф никогаш не престанува да ја работи својата работа,
така и човекот, како постојан бунтовник против несовршеноста и трагичноста
на животот, мора осмислено да го изживее својот живот. Друг избор нема.

Уредувачки одбор
Миле Димитровски,
Миле Станковски,
Слободан Димитровски,
Гајур Кадриу,
Елена Думова-Јованоска,
Ванчо Ѓорѓиев,
Милорад Јовановски,
Беким Фетаи.
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Во целост го пренесуваме Воведникот
во првиот број на списанието „Пресинг“ од д-р
Горан Марковски.

Воведник во Пресинг број 1
„Пресинг“ е поим за еден вид агресивна одбрана која се применува
кај некои колективни натпревари. Еден вид напад во одбрана. Најчесто се
организира во завршните решавачки мигови, тогаш кога се одлучува мечот.
Целта на пресингот е да овозможи брза промена на резултатот. Пресврт во
играта. Губитникот да го претвори во победник, оптимизмот да го надвладее
песимизмот, радоста да ја замени тагата. За време на пресингот се води
едновремена битка и со противникот и со времето. Секој миг станува драгоцен.
Времето за корекција на грешките сè покусо. За добар пресинг потребно е пред
сè знаење. Вистинско знаење на сите учесници во „играта“. И на стратегот и
на тимот. Знаење стекнато со постојано учење, многу труд и напорна работа. И
секако со искуство. Пресингот подразбира тимски пристап во разрешувањето
на проблемите. Координирано покривање на секој дел од теренот. Не трпи
индивидуализам, затскривање зад другите, себично самоштедење. Бара чувство
на припадност кон целината, верба во себе, доверба во соиграчите. Добрата
кондиција, како физичка така и умствена, претставува уште еден предуслов
за спроведување на успешен пресинг. Постојаното и неуморно „дишење
во врат“ создава немир кај другите, ги прави нервозни, ги присилува да ја
прифатат наметнатата игра. Пресингот не треба да биде ни премногу долг,
ни премногу кус. Доколку е предолг, предизвикува преуранет замор, пад на
концентрацијата и на крај спротивен ефект. Ако е пак премногу кус, останува
недоречен, без реална можност за постигнување на целта. Поддршката од
бучната, но објективна публика, односно јавност е „играч повеќе“ во клучните
мигови. Таа дава дополнителна сила и мотив да се истрае во пресингот, да се
извлече потенцијалниот максимум. Со неа шансите за успех, но истовремено
и одговорноста за евентуален неуспех, стануваат поголеми. Пресингот, се
разбира, во себе има вградено и големо количество на ризик. Оттаму, секое
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невнимание, непотребна импровизација, секоја грешка, дури и најмала, на кој
било поединец од тимот, овозможува брзо поништување на стореното. Денес,
почитувани колеги, во нашето професионално опкружување се појавува еден
нов „ПРЕСИНГ“. Инженерски. Победнички.

Проф. д-р Миле Димитровски
Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
в. д. уредник на Пресинг број 20

Се изгуби ли инженерскиот детаљ во системот на банална квантификација и
низ тендерите со најниска цена? Се стопува ли инженерскиот бренд во сивилото
на неговите имитации? Се изгуби ли инженерскиот детаљ во трката по пари?
Во овој број му посветуваме внимание на детаљот. Да ја истакнеме неговатата
важност. Да покажеме дека важи латинската поговорка „ако двајца прават
исто, не е исто“. Да му се вратиме на квалитетот! Да ги победиме сивилото и
стереотипите! Се исплатува ли да се обидеме? Секако!

Инженерски детаљ
Од подалеку многу работи изгледаат исти. Ако се приближиме, може
да се забележат видливи разлики. Ако се приближиме уште поблиску, може
да се забележат уште поголеми разлики. Ако анализираме уште повеќе, на
површината испливуваат и квалитативните разлики. Ако добро проучиме,
прво ги забележуваме деталите, потоа поситните детали, потоа вистинската
разлика. Вистинската разлика во инженерството е во инженерскиот детаљ.
Преку него ги препознаваме „мајсторите на занаетот“. Секој е посебен. Колку
повеќе посветува внимание на деталите и колку повеќе се усовршил, станува
попрепознатлив во струката. Детаљот е важен и во медицината, и во спортот,
многу е важен во градежништвото, во машинството, во електротехниката...
Нешто е видливо и мерливо. Нешто не е. Конечниот резултат од работата
е различен, но некогаш веќе е доцна кога ќе забележиме дека тоа што сме
го добиле не е до крај професионално сработено. Дали последниве години
победуваат имитациите? Сурогатите. Дали квантитетот го победува квалитетот?
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Димче Атанасовски,
генерален секретар на Комората
в. д. уредник на Пресинг број 19

Но, следното логички поврзано прашање е доколку референците и
квалитетот се фактор во изборот на најповолен понудувач, тогаш кои мерки
треба да се преземат за да субјективната евалуацијата на понудите биде
објективно издржана? Или поинаку кажано, доколку Законот за јавни набавки
претрпи измени и се вметне факторот квалитет како основа за добивање на
јавната набавка, дали ќе имаме реално подобрување на состојбата? Или ќе
се создадат реакции од типот – „јас понудив најдобра цена, но другиот со
фабрикувани референци ми ја зеде работата“.
Во првиот случај (минимална цена) имаме силна основа за објективна
одлука, преку исклучување на субјективниот фактор во одлучувањето, следено
со ризик за лош избор, а во вториот случај (цена + квалитет) имаме послаба
основа за објективна одлука поради директната субјективна евалуација, но со
реална можност за знатно подобар избор.

БЕРМУДСКИ ТРИАГОЛНИК
ЦЕНА - КВАЛИТЕТ – ВРЕМЕ
Eвтино, квалитетно и брзо? Целта да се спојат две од овие три варијабли
е оптимистичка но реална, очекувањето да се спојат сите три, особено кај
комплексни задачи, е ништо повеќе од евтин маркетиншки трик.
Спојот на квалитет и цената е вечно и отворено прашање. Дури и кога
се работи за лична одлука а не јавна набавка, за најголем дел од нас цената
игра пресудна улога, притоа обидувајќи се квалитетот да го вметнеме како
придружен елемент, потајно затскривајќи го кога ја договараме цената, а
гласно барајќи го кога го добиваме бараното.
Суштинското и многу логично прашање е како да се одржи квалитетот на
градбите во јавниот сектор, кога, согласно со Законот за јавни набавки, основа
за добивање на работата во јавниот сектор е исклучиво најниската цена?
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Дополнително, во првиот случај, субјективниот фактор и не е целосно
исклучен, бидејќи одговорните лица во јавниот сектор се тие што ги пишуваат
условите на јавната набавка, при што лесно може со еден додаден збор да
се исклучат конкурентските фирми. Во вториот случај, пак, субјективната
евалуација на понуденото, направена од истите тие одговорни лица, се базира
на потребата овие лица да бидат стручни и доволно етични да прават објективна
евалуација. Ако лицето кое ја врши таа оцена не е со доволно висок морал,
тогаш избегнувајќи ја комбинацијата ниска цена > низок квалитет, ризикуваме
да завршиме со висока цена > низок квалитет. А полошо од тоа, здравје!
Дали еден систем на правно пропишани детални услови за тендерска
документација, следени со серија контролни механизми при доставата на
целосна проектна документација, строги правила и одговорности за ревидентот
и строг и фер надзор, би имал нешто против тоа минималната цена да биде
основ за добивање на јавната набавка? Веројатно не. Значи проблемот
можеби и не е толку во крајната инстанца на тоа како е добиена работата,

туку како истата е иницирана, спроведена и подоцна контролирана. Бидејќи
тука се кријат изворите на суштинскиот проблем. Ако сите овие сегменти
во градежната дејност функционираат како што треба, речиси се исклучува
можноста нереално ниските цени да царуваат со јавните набавки.
Германскиот модел на минимална цена за инженерски услуги (еден од
ретките во светот) се темели на дефинирање на исклучително висок стандард
на инженерска професионалност, висок степен на одговорност за сработеното,
а од тоа подоцна произлегува цената, а не обратно. Ваков модел веројатно би
бил добредојден и во Република Македонија.
Целта на евентуалните законски и подзаконски измени и нови упатства
е во изнаоѓањето механизми кои ќе овозможат минимизирање на можностите
неквалитетот да се пробива низ одобрената проектна документација и
изведбата, бидејќи горчливоста од нискиот квалитет останува да нè потсетува
долго време откако ќе се заборави слаткиот вкус на ниската цена.
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Доц. д-р Јосиф Јосифовски,
главен и одговорен уредник на
„Пресинг“ од 2014 година

ПРЕСИНГ - ВТОРА ГЕНЕРАЦИЈА
(2014-2017)
По еден успешно заокружен издавачки период, списанието Пресинг доби
целосно нов уредувачки одбор во периодот од 2014 до 2017 година. Иако во
претходниот тригодишен период Пресинг веќе се етаблираше како единствено
стручно списание од таков вид, новото уредништво понуди сопствена визија и
планови за негово унапредување. Тоа подразбираше и одредено редефинирање
во изгледот, иновирање на содржината. Ентузијазмот и професионалноста
беа главни карактеристики кои ја обележија работата на уредувачкиот одбор
составен од: проф. д-р Зоран Марков од Машинскиот факултет во Скопје, вонр.
проф. д-р Перо Латковски од Факултетот за електротехника и информациски
технологии, доц. д-р Бојан Каранаков од Архитектонскиот факултет во Скопје,
д-р Соња Черепналковска од Институтот за стандардизација на Р. Македонија,
м-р Димче Атанасовски од Комора на овластени архитекти и инженери и
Роберт Смилевски од Кнауф – Скопје.
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Заеднички се обврзавме да го уредиме Пресинг налик на едно модерно
визуелно атрактивно и содржински актуелно списание. Го замисливме како
технички магазин прифатлив за пошироката инженерска публика со повеќе
стручни и информативни содржини во комбинација со авторски текстови
на темата, кои ќе бидат носечки. Се воведоа и неколку нови рубрики како
интервју, информатор и книги на бројот, кои веднаш беа прифатени од нашата
публика, посебно од помладата.
Во тригодишниот период се објавија петнаесет интервјуа со реномирани
и атрактивни соговорници на актуелни теми. Сакам да ја напоменам
и соработката со новинарот Никола Крстиќ, кој секогаш одговорно и
професионално одговараше на секој нов повик и интервју. Како нова форма во
Пресинг се појавија и шест репортажи од посета на неколку репрезентативни
објекти, фабрики и рудници. Секој број на Пресинг информираше за стручните
и професионални збиднувања во нашиот град и држава, промовираше повеќе
од триесет наслови на книги од домашни и странски автори од сите области
на инженерството. Изборот на текстови во Пресинг се правеше единствено
според компетентноста на авторите и актуелноста на темите што само по
себе доведе до зголемување на популарноста и читаноста. Вкупно уредивме
петнаесет тематски броеви на Пресинг на актуелни и популарни теми, како
што се: Инженерски лавиринт, Енергетски работи, Енергетска одржливост и
ефикасност - Предизвик на нашето време, Зелената страна на инженерството,
Светлина, Иновативно инженерство, „Смарт“ технологии и инженерство,
Мулти- и интердисциплинарност, Веројатност - Ризик – Сигурност, Рефлексии,
Инженерство в.1.0, Стратегија и Синергија и други.
Со одборот уредивме 15 броеви со вкупно 187 написи на 1 022 страници
кои го популаризираа Пресинг дури и во кругови надвор од професијата.
Секогаш се трудев да има избалансиран сооднос на текстови со бројот на
членовите во Комората од различните инженерски области. Оттука, сакам да
забележам дека во тригодишниот период се објавија 42 текста од Градежништво,
30 од Архитектура и урбанизам, 24 од Електротехника, 14 од Машинство и 44
од другите области во инженерството.

Зголемената популарност на Пресинг, несомнено, се должи и на новиот
изглед, односно графичко освежување налик на современите списанија за што
голема заслуга има графичкиот уредник Зоран Симоновски.
Во уредничка смисла се трудевме секогаш објективно да информиравме,
аргументирано да коментираме и компетентно да едуцираме. Дали успеавме
во тоа, останува на вас, драги читатели, да процените. Сепак, не е нескромно
ако заклучам дека со својата работа ја одбележавме втората генерација на
Пресинг со сериозен влог подигајќи ги професионалните граници на едно
повисоко ниво. Како главен и одговорен уредник ја користам оваа пригода
да им се заблагодарам на сите соработници за професионалниот однос,
отворените дискусии, а најмногу за индивидуалниот придонес во трите години
на работа и дружба.
Сакам да се заблагодарам и на раководството на Комората во два
претседателски мандати, и тоа на м-р Блашко Димитров и на д-р Миле
Димитровски на укажаната доверба и несебична поддршка.

Уредувачки одбор
Димче Атанасовски,
Зоран Марков,
Бојан Каранаков,
Соња Черепналковска,
Роберт Смилески,
Перо Латкоски.
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ИЗДАНИЈА НА КОАИ
Освен списанието „Пресинг“, Комората на овластени архитекти и овластени инженери, во насока на развој на стручната литература, помага и издава и
други стручни книги и прирачници. Дел од нив заслужуваат да бидат дел од оваа Монографија.

Композитни системи за надворешна термичка изолација
Комората на овластени архитекти и овластени инженери го издаде прирачникот „Композитни системи за
надворешна термичка изолација“ (КСИНТИ). Изданието е на професор д-р Никола Павловски, дипл. инж. арх,
м-р Александар Радевски, дипл. инж. арх. и Викторија Ставриќ Радевски, дипл. инж. арх. Издавањето на прирачникот е
поддржано и во рамки од ADA, Sto Ges. mbH, Вилах, Австрија, АЛПОС во рамките на проектот „Енергетска ефикасност на
градежни објекти од аспект на фасадна технологија“.

Прирачник за стандардизација
„Основи за стандардизацијата и сродните активности“ е стручно дело на авторите д-р Соња Черепналковска, Лилјана
Хаџиевска – Антовска и Весна Поповска, поддржано и издадено од Комората.
На една од страниците на овој прирачник, авторите ќе наведат цитат / предупредување од Ралф Надер, кој вели:
„Стандардите ја обезбедуваат потребната сигурност и легитимност за одржливо производство и потрошувачка. Постои
невидлива тенка линија меѓу обезбедување на квалитетот и благосостојбата на целиот свет. Стандардите и постапките за
оцена на сообразноста јасно ги поддржуваат ефикасноста и меѓународното признавање. Еден стандард, еден тест, еден
сертификат – отвора многу врати. Квалитетот не може да биде цел, туку средство за постигнување на целта – а тоа е
квалитетот на животот“.
Според авторите, прирачникот „цели кон подобрување на знаењето и вештините за стандардите и стандардизацијата,
за да се направи македонскиот бизнис, поконкурентен, одржлив и иновативен на светската сцена. Ова може да се оствари
преку вклучување на стандардизацијата во образованието и доживотното учење и поголемо информирање, инспирирање и
вклучување на учениците, студентите, извршните директори, менаџерите и вработените, како и професорите и обучувачите
во процесот на стандардизација“.
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Каталог на линеарни топлински мостови во згради
во сеизмички региони
Книгата „Каталог на линеарни топлински мостови во згради во сеизмички
региони“ од д-р Петар Николовски, во издание на Комората на овластени
архитекти и овластени инженери, беше промовирана пред македонската
јавност во текот на септември 2017 година. Рецензенти на книгата се проф.
д-р Предраг Гавриловиќ од Скопје, проф. д-р инж. Димитар Назарски и проф.
д-р Пламен Чобанов од Софија. На промоцијата, каде што присустуваа 70-тина
гости, се обрати и претседателот на Комората, проф. д-р Миле Димитровски. Во
оваа книга се сублимирани над 40-годишните искуства за топлински мостови
од авторот.

Брошурата и флаерот се испечатени на четири јазици: македонски, албански, англиски и француски.
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„Непозната Македонија... “
КОАИ учествуваше и го поддржа издавањето на збирката професионални
фотографии на архитект Ангел Ситновски насловена како „Непозната
Македонија – “. На својата последна страница, авторот ќе напише дека е:
Патник.
„Јас сум патник, немирна душа, скитник низ светот, трагач по
неименуваното.
Се викам Ангел Ситновски-Бојс и како и повеќето архитекти се обидувам
да ја подготвам сцената за драмата на секојдневниот живот. Скратувам од
забавата и трчам упорно напред, во пресрет на денот кога светот ќе се отвори
пред мене.
Секогаш кога можам, пешки или со мојот велосипед, одам на Водно.
Ова е моето бегство од пропаѓањето во бездната на безвредноста од
секојдневниот живот. Роден сум во средината од минатиот век во Скопје.
Завршив Архитектонски факултет во Скопје, постдипломски во Белград.
Сликам и фотографирам. Одвреме-навреме пишувам. Ги бележам моментите
кои неповратно заминуваат. Слушањето музика од мојата голема колекција на
плочи и ЦД-ња од рок, џез и блуз ме опушта. Ја сакам музиката. Работам сè
уште како архитект. Вечен оптимист, никако да престанам да се стремам кон
светлината! Секој ден сонувам за еден поубав свет!“
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Златен инженерски прстен
Инженерската институција на Македонија и Комората ОАИ под покровителство на Претседателот на Република Македонија, доделува инженерски
прстен на најдобрите дипломирани инженери од техничките факултети во
Република Македонија.
Златниот инженерски прстен е круна од дабови лисја. Дабовите лисја во
макeдонската традиција се симбол на чест и достоинство на имателот. Прстенот
го симболизира знаењето и синергијата од сите инженерски дисциплини.
---Речиси 150 млади македонски инженери
досега се крунисаа со престижната награда
„Инженерски прстен“ што претставува верификација на нивниот успех и на постигнатите
резултати во образовниот процес. Секоја година,
веќе 14 пати по ред, во преубавиот Охрид, под
покровителство на Претседателот на Република
Македонија, се доделува оваа награда. Ова
престижно признание го етаблираше Инженерската институција на Македонија, а подоцна
кон манифестацијата се приклучи и Комората
на овластени архитекти и овластени инженери.
Со ова се потврдува дека инженерите од
Македонија се на исто рамниште со европските
инженери каде што идеите и креативноста го
движат светот и дека придонесуваат во изградбата на подобро општество.
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Инженерскиот прстен на добитникот му дава потврда за постигнатите
резултати, селектирани според многу изострени критериуми, за да се докаже
неговата заслуга.
Прстенот го добиваат најдобрите инженери на петте прворангирани
факултети од техничките науки во Македонија. Тоа претставува афирмација
за успехот, но и мотиватор на младите да го продолжат своето образование на
инженерските факултети. Исто така, Прстенот ја промовира важната улога на
инженерите во општеството.
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ИНСИГНИИ ОД КОМОРАТА

медалјон, = 55 мм за плакети, благодарници, соработка со институции

значка со црвен рубин на поранешен
претседател на Собранието на Комората
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приврзок за клучеви,

значка за член на Иницијативен одбор

= 32 мм

значка со црвен рубин на поранешен
претседател на Комората

значка на актуелен претседател на
Комората

значка на член на Комората

значка со циркон на актуелен претседател на Собранието на Комората
изглед на именувани награди од Комората
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КОМОРАТА ВО НОВИ ПРОСТОРИИ

Во јуни 2016 година, Комората се пресели во своите постојни простории
во ТЦ Буњаковец. Ентериерот на административниот простор беше целосно
уреден од архитект проф. Митко Хаџи Пуља и архитект Никола Стрезовски.
Просторот располага со сала за едукативни семинари со капацитет од 80 лица.
Ентериерот на Комората е уреден по проект на
архитект проф. Митко Хаџи Пуља и
архитект Никола Стрезовски
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ISO СТАНДАРД ВО КОМОРАТА
Во периодот март-септември 2017 година, Комората изврши имплементација на ISO стандардот 9001:2015 – Системи за менаџмент со квалитет
(МКС EN ISO 9001:2015), кој се однесува на административното работење на
Комората.
По завршената имплементација, на 5 септември годинава е извршена и
меѓународна сертификација преку интернационално сертификационо тело, по
што Комората и официјално е дел од семејството на ISO.
Меѓународната организација за стандардизација (ISO) е светска федерација на национални тела за стандардизација. Усвојувањето на систем
за менаџмент со квалитет е стратешка одлука на Комората, која може да
помогне во подобрувањето на нејзините перформанси и да обезбеди основи за
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иницијативи за одржлив
развој.
Претседавачот на
Собранието, проф. д-р
Миле Станковски, на 9
ноември 2017 година, во
свечена атмосфера го
прими сертификатот за
квалитет ISO 9001:2015.
Сертификатот го додели г. Нил Бауман (Neil Baumann) технички директор на
сертификационото тело DAS SEE од Лондон.

СТАТИСТИКИ НА НИВО НА КОМОРАТА
СТРУКТУРА НА ЧЛЕНСТВОТО НА КОМОРАТА ПО ВОЗРАСТ И РОД

АКТИВНИ ЧЛЕНОВИ 2012 – 2017

АКТИВНИ ЧЛЕНОВИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА ЗАКЛУЧНО СО 2017

ПОСЕТИ НА ОРГАНИЗИРАНИ СЕМИНАРИ ОД КОМОРАТА 2012 – 2017

Носители на овластување
со струка од друго
професионално одделение
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ПРОСЛАВА ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ КОМОРА
Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република
Македонија, на 18 декември 2017 одбележа 10 години од своето постоење.
Настанот се одржа во хотелот Александар Палас - Скопје во свечена атмосфера
проследена со пригоден коктел со жива музика.

д-р Дарко Мославац, декан на Градежниот факултет при УКИМ, проф. д-р
Огнен Марина, декан на Архитектонскиот факултет при УКИМ, проф. д-р Дарко
Данев, декан на Машинскиот факултет при УКИМ, проф. д-р Стојанче Нусев,
декан на Техничкиот факултет Битола при УКЛО, претседателот на Комората

Домаќини на прославата беа членовите и претседателот на Собранието
на Комората, проф. д-р Миле Станковски, и членовите на Управниот одбор на
Комората и претседателот на Комората проф. д-р Миле Димитровски.

на инженери во инвестиционото проектирање на Република Бугарија, д-р Иван
Карелеев, членовите на Иницијативниот одбор за основање на Комората: д-р
Гајур Кадриу - претседател на Иницијативниот одбор, проф. Миле Станковски,
проф. Санде Атанасовски, г. Томе Тромбев, г. Салим Хасани, г. Драган
Стојановски, проф д-р Горан Марковски - прв претседавач на Собранието на
Комората, проф д-р Страхиња Трпевски - прв претседател на Управниот одбор
на Комората, м-р Блашко Димитров - претседател на Комората во периодот од

Почесни гости на настанот беа министерот без ресор задолжен за
подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија, проф. д-р
Зоран Шапуриќ, министерот за економија, г. Крешник Бектеши, ректорот на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, проф. д-р Никола Јанкуловски, проф.
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2012 до 2016, архитект Реџеп Асани - претседавач на Собранието на Комората
за 2012-2016. На прославата присуствуваа околу 200 гости меѓу кои членови
на раководни тела и комисии во Комората, претставници на градежните
компании, државни и образовни институции.

„Светот е во фаза на почеток на Четвртата индустриска револуција (или
INDUSTRY 4.0). Зад сцената на водечките светски индустриски и производствени
компании во тек е длабока дигитална трансформација. Градежниот сектор не е
исклучок и компаниите ги дигитализираат своите основни функции. Освен ова,

Телеграми со честитки за годишницата на Комората упатија претседателот на Европскиот совет на инженерски Комори (ЕСЕС), Чртомир Ремец,
поранешниот претседател на Светската федерација на инженерски асоцијации
(WFEO), Марван Абделхамид, како и претседателите на Инженерската Комора
на Србија и инженерската Комора на Црна Гора.

го зголемуваат и своето портфолио на производи со дигитално функционирање
со воведување на иновативни бази на сервиси“, порача Станковски.

Воведни обраќања на прославата имаа претседавачот на Собранието на
Комората, проф. д-р Миле Станковски, претседателот на Комората, проф. д-р
Миле Димитровски, и министерот, проф. д-р Зоран Шапуриќ.
Одбележувањето на еднодецениското постоење на Комората на
овластени архитекти и овластени инженери, всушност, значи и чевствување на
инженерството, рече претседавачот на Собранието на КОАИ, проф. д-р Миле
Станковски.

Тој им порача на инженерите дека Комората мора да ги прифати новите
предизвици, да се вклучи и да создаде услови, заедно со високообразовните
установи и компании од областа на градежништвото, како и со министерствата
задолжени за оваа област, да го подигнат нивото на знаење на инженерите,
кои мора да бидат подготвени за новото време.

„Архитектите и инженерите треба да создаваат иднина преку креирање
нов технолошки поефикасен свет, но и да создадат подобри услови за работа
и живот на граѓаните. Затоа, глобална водилка на понатамошниот развој е
создавање автономна, модерна и ефикасна Комора, базирана на најдобрите
искуства, традиција и стандарди на европските комори“, порача во своето
обраќање претседателот на Комората, порача во своето обраќање проф. д-р
Миле Димитровски.
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Според него, Комората веќе ужива голема почит во опкружувањето
преку соработка во регионални, европски и пошироки рамки, но таа соработка
постојано треба да се унапредува. Всушност, тоа е визијата на Комората,
да се позиционира како рамноправен и релевантен член на меѓународната
инженерска заедница, да биде активен чинител во развојот на инженерската
струка и да ја заштити и да ја зајакне улогата на инженерите во општеството.
За министерот, д-р Зоран Шапуриќ, инженерите и архитектите даваат
значен придонес во економскиот развој на државата преку својата стручна
работа, креативност и инвентивност.
ВРАЧЕНИ ЧЕТИРИТЕ ИМЕНУВАНИ НАГРАДИ за 2017 година
Наградата од Одделението на градежни инженери именувана „Професор
д-р Александар Цане – Ангелов“ ја доби дипломираниот градежен инженер
м-р Влатко Коцевски. За архитектура, наградата именувана „Професор Борис
Чипан“ ја поделија дипломираните инженери архитекти Миодраг Радоњиќ –
Бато и Ранко Христов од Ателје Ајвар. Инженерот по електротехника Дејан
Петковиќ ја понесе наградата именувана „Професор д-р Станимир Јовановски“.
Дипломираниот машински инженер Алекса Томовски ја доби наградата
именувана „Проф. д-р Илија Черепналковски“.
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ПЛАКЕТИ ЗА РАЗВОЈ НА КОМОРАТА, по повод 10 години од работата,
беа доделени на Реџеп Асани, поранешен претседавач на Собранието на
Комората, м-р Блашко Димитров, поранешен претседател на Комората, проф.
д-р Миле Станковски, член на Иницијативниот одбор за основање на Комората,

поранешен раководител на Одделението за електротехника и актуелен
претседавач на Собранието на Комората, Ратко Станојковски, поранешен
заменик-претседавач на Собранието на Комората, м-р Жаклина Ангеловска,
прв раководител на Одделението за урбанизам и просторно планирање, проф.
д-р Миле Димитровски, за развој и постојано унапредување на меѓународната
позиција на Комората во Светската инженерска федерација и во Европскиот
совет на инженерски комори, проф. д-р Горан Марковски, основач и прв
главен и одговорен уредник на списанието на Комората – Пресинг, проф. д-р
Јосиф Јосифовски, главен уредник на списанието Пресинг.
ПЛАКЕТИ ЗА РАЗВОЈ НА ИНЖЕНЕРСТВОТО во областа во која работеле
по предлог на професионалните одделенија им беа врачени на следните
членови на Комората:
Проф. д-р Страхиња Трпевски и д-р Гајур Кадриу за АРХИТЕКТУРА; проф.
д-р Санде Атанасовски, Сретен Метикош, проф. д-р Тихомир Николовски за
ГРАДЕЖНИШТВО; Марјан Давчевски, Живка Димовска, Илија Балкановски за
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА; проф. д-р Марко Серафимов, проф. д-р Ѓорѓи Тромбев, м-р
Божин Стојчевски за МАШИНСТВО; Мирко Андовски, за развој и унапредување
на областа УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ; Александар Мешко
за развој и унапредување на областа СООБРАЌАЈНО ИНЖЕНЕРСТВО; проф.
д-р Ристо Рибароски за развој и унапредување на областа ГЕОДЕЗИЈА;
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Христо Ѓорѓевски за развој и унапредување на областа ГЕОТЕХНИКА и
ГЕОМЕХАНИКА; проф. д-р Муртезан Исмаили за развој и унапредување на
областа ЖИВОТНА СРЕДИНА; Нове Георгиевски за развој и унапредување на
областа ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА; проф. д- р Петар Николовски за развој
и унапредување на областа ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.
БЛАГОДАРНИЦИ ЗА РАЗВОЈ НА СТРУКАТА, по предлог на
професионалните одделенија, им беа врачени на: Љубе Чаловски и проф.
д-р Тихомир Стојков за развој на струката во областа АРХИТЕКТУРА; Салим
Хасани за развој на струката во областа ГРАДЕЖНО ИНЖЕНЕРСТВО; Бедри
Бехадини за развој на струката во областа МАШИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО; проф.
д-р Милорад Јовановски за развој на струката во областа ГЕОТЕХНИКА И
ГЕОМЕХАНИКА; проф. д-р Ванчо Георгиев, за развој на струката во областа
ГЕОДЕЗИЈА. Комората исто така со БЛАГОДАРНИЦА ѝ се заблагодари на
Славица Спасовска за десет години посветена служба во Комората.
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БЛАГОДАРНИЦИ ЗА СОРАБОТКА беа доделени на следните институции
и соработници на Комората: Комора на Инженерите во инвестиционото
проектирање на Република Бугарија со претседателот, д-р Иван Каралеев;
Инженерска комора на Словенија, м-р Чртомир Ремец, потпретседател на
Светската федерација на инженерски организации и претседател на Европскиот
совет на инженерски комори, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – ректор
проф. д-р Никола Јанкуловски; УКИМ - Градежен факултет; УАКС – Универзитет
Американ Колеџ; ЗЕЛС – Заедница на единиците на локалната самоуправа;
Државниот универзитет во Тетово; Агенција за претприемништво; Градежен
институт Македонија; Инженерска институција на Македонија; Инженерска
иницијатива за регионална соработка – претседавач д-р Мирко Орешковиќ;
ИЕГЕ - Македонија; GREDIT – Зелен развој инфраструктура и транспорт Комора на Трикала, Грција; Државно средно училиште „Владо Тасевски“.
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ФОТОГРАФИИ ВО МОНОГРАФИЈАТА
КОКИНО (стр. 1)
Камените тронови на платформата во Мегалитната опсерваторија во Кокино.
Се вбројува меѓу четирите најважни антички опсерватории во светот. Се
претпоставува дека е стара околу 3800 години.
ДЕМИР КАПИЈА (стр. 8)
Железничкиот мост во Демир Капија претставува ремек-дело на железната
конструкција изработена во 1882 г. во германските погони на KRUP. Мостот
постои и денес и низ него се одвива железничкиот сообраќај.
ПОТОПЕНАТА ЦРКВА ВО МАВРОВО (стр. 15)
Влезот во старата црква „Св. Никола“ во Маврово. Изградена е од реканските
мајстори во 1850 година. Црквата е потопена во Мавровското Езеро во 1953
година.
МАВРОВСКО ЕЗЕРО (стр. 27)
Езерото се наоѓа во националниот парк Маврово и е едно од трите најголеми
вештачки езера во Македонија. Водата се користи за производство на
електрична енергија. Извонредно место за туризам и рекреација.
СКОПСКАТА ЧАРШИЈА (стр. 45)
Втора по големина, после Капали чаршија, на Балканот. Симбол на
космополитскиот дух на Скопје, место каде се вкрстуваат култури и цивилизации,
религии и традиции. Една од најголемите туристички атракции на Скопје.
АРАБАТИ БАБА ТЕКЕ (стр. 49)
Сината кула на Фатима Ханум, ќерката на Абдул Рахман паша.
ЛОЗЈЕ ВО ВАТАША (стр. 65)
Лозје во Ваташа - Тиквешкото виногорје. Главен производител на винско грозје
и вино во Македонија.
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КАДИНА РЕКА (стр. 71)
Дрвениот мост на Кадина Река, недалеку од селото Алдинци на планината
Караџица.
ОХРИД (стр. 77)
Охридска улица со типичен изглед на старата градска куќа од 18. и 19. век.
Куќите со белите фасади доминираат во стрмните и тесни улички.
ВЕЛЕС (стр. 93)
Куќите на Прнарови, Тренчови, Чокалови и Паунови од месноста ,,Кај
Варналиите“ во Велес, изградени во 1868 година.
ВЕЛЕС (стр. 103)
Скали од внатрешноста на црквата „Св. Пантелејмон” во Велес изградена во
1840 година од Андреја Дамјанов и неговата градителска тајфа.
ВЕЛЕС (стр. 115)
Врата од стара македонска куќа.
СКОПЈЕ (стр. 127)
Градски парк Скопје.
ЛАЗАРОПОЛЕ (стр. 139)
Здружен дом, Лазарополе.
ЛЕШОК (стр. 143)
Детаљ на ѕидот од старата манастирска црква посветена на Успението на
Пресвета Богородица изградена во 1326 година.
ШАР ПЛАНИНА (стр. 155)
Патот кон селото Вешала на Шар Планина.
Автор на фотографиите: Ангел Ситновски дипл. инж. арх., член на Комората
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